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ٌ
ٌ
َوث

ِّ
س
َ
ٌُول

 
ِ
 مِـ شروِر أكػِسـا، كحؿُده وكستعقـُ  ،إن الحؿد لل

ِ
ف وكستغػُره، وكعقُذ بالل

َمـ يفِده الُل فال ُمضؾَّ لف، وَمـ ُيضؾِْؾ فال هاِدَي لف، وأشفد ، ومِـ سقئاِت أطؿالِـا

 ه ورسقُلف.إلف إٓ الل وحَده ٓ شريَؽ لف، وأشفد أنَّ محؿًدا طبدُ أْن ٓ 

  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

  .[201]آل عؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ 

  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[2]الـساء:

ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ 

﮻ ﮼ ﮽ ﮺  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹    ﴾ۓ ﮲ ﮳ 

 . [02، 00 ]األحزاب:

 َٓ ، وشرَّ إمقِر ملسو هيلع هللا ىلصد دِي هدُي محؿَّ  وإنَّ خقَر الحديِث كتاُب الل، وخقَر الفَ أ

 .(1)محدثاُتفا، وكؾَّ محدثٍة بدطة، وكؾَّ بدطٍة ضاللة، وكؾَّ ضاللٍة يف الـار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطبة »رسالة مطبقطة مسؿاة:  $، ولأللباين ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الحاجة التل كان يبتدئ هبا الـبل (1)
= 
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 /أنا بعد 

زيد آهتؿام، بؿَ  صَّ إيام، وأطؾك ما ُخ  فت فقف كػائُس رِ أولك ما ُص  فننَّ »

يف أن  طاقٌؾ  رتاُب ة، وٓ يَ ريَّ قر البَ اة طـ َخ تؾؼَّ ة الؿُ رطقَّ ؾقم الشَّ بالعُ  آشتغاُل 

َٓ باقل العُ  صطػك، وأنَّ ف الؿُ ة كبق  ـَّ ؼتػك، وُس الل الؿُ  دارها طؾك كتاِب مَ   ٌت ؾقم إما آ

 .(1)«ةغؾقبَ ة الؿَ ارَّ طـفا وهل الضَّ  ةٌ بقَّ جـَ ة، أو أَ طؾقبَ ة الؿَ الَّ فؿا وهل الضَّ فؿِ لػَ 

ع ؾة جامِ ؾِس ِس »ـ مِ  ُل إوَّ  دُ جؾَّ بع الؿُ فؼد صُ  ،ضُؾ ة والػَ ـَّ والؿِ  ؿدُ الحَ  فؾؾفِ 

 - ةحقَح ة الص  ؾسؾَ يف الس   $ ل  اكِ ها األلبَ كرَ صقيبات التل ذَ ام والت  هَ األو  

 «.حقحةة الصَّ ؾَ ؾِس الس  »ل مـ د إوَّ جؾَّ وهق الؿُ  «قؾؾِ واء الغَ إرَ وَ  - عقػةوالض  

 ـل مِ إوَّ  دُ جؾَّ وهق الؿُ  ،ؾسؾةاين مـ هذه الس  الثَّ  دُ جؾَّ دي الؼارئ الؿُ قـ يَ وبَ 

ْؾِسَؾة الضَّ » يف الُؿَجؾَّد  $إَْلَباكِل  قُخ ؿ الشَّ فُ ؿَ هَّ ـ وَ فقف مَ  ؿعُت َج « عقػةالس 

ْؾِسَؾة الضَّ »ـ ل مِ إوَّ    .«ةعقػَ الس 

وٓ  ،رْص ديث يف هذا العَ الحَ  ـقـ طَ اب  ؾؿاء الذَّ ـ العُ مِ  $ قخ إَْلَباكِلوالشَّ 

ِعقَػة »ف يف كتابِ  $قؾ، وإَْلَباكِل ؾِ ـ الؼَ مِ  ؾ  فؿ أقَ أكَّ  ؽَّ َش  ِسَؾة الض  ؾ  الس 

 شرِ ـ كَ حذير مِ جقب التَّ د طؾك وُ أكَّ  «ةم  ئ يف األُ ق  رها الس  ثَ قطة وأَ قُض والؿَ 

ِعقَػة والؿَ حادِ إ  ،ؾؿالعِ  ب بقانِ ا بقاجِ قامً وقِ  ،اس مـفاا لؾـَّ حذيرً قطة تَ قُض يث الضَّ

 وكؿا قال اإلمامُ  ،ا لقس مـفمؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصف يثِ حدِ  ةُ قَ ـؼِ ويف ذلؽ تَ  ،تؿاكفؿ كِ ـ إثْ مِ  جاةً وكَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 «.يعؾؿفا أصحابف ملسو هيلع هللا ىلصالحاجة التل كان رسقل الل 

 .$( ٓبـ حجر 5)ص« فتح الباري» مؼدمة (1)
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ـُ  ـُ ؿا رَ كَ  $ي فدِ مَ  اب  (: 1/11« )ؾؾالعِ »ؿ يف أبل حاتِ  واه اب

 إلِ  ـدي أحب  هق طِ  ديٍث َح  ةَ ؾَّ ف طِ طرِ أَ  نْ َٕ »
َّ
ـَ طِ  َب كتُ أَ  ـ أنْ مِ  ل  اديثً َح  شري

 «.ـديلقس طِ 

 «: ديثؾقم الحَ الؽايف يف طُ »مة كتابف يف مؼد   $ يريزِ ـ التبْ َس قال أبق الحَ 

دة الحِ الؿَ  ؾبقُس ة، وتَ َس إبالِ  بعضِ  ـُ عْ ق إلقفا صَ تطرَّ ت أن يَ ا كادَ ؿَّ ة لَ ـَّ والس  »

ها سديدِ فا، وتَ ؼقيؿِ ها وتَ صرِ قام بـَ  ملسو هيلع هللا ىلص قل اللب طؾك رُس ذِ ضع الحديث، والؽَ بقَ 

ة مَّ ظقا طؾك هذه إُ ػِ الَجَحاِجَحة، وَح  ـاءُ مَ ، وإُ ةُ ذَ فابِ ؾؿاُء الجَ قحفا العُ صحِ وتَ 

 جَب ف، وأوْ َحؼَّ  ـ َطَرَف لإلسالمِ قـفؿ، فؿَ ؼِ قب يَ فؿ بالغَ اكِ ادوا طؾك إيؿَ فؿ، وزَ يـَ دِ 

دققؼ، وتَ  قٍؼ ر فقفا بتحؼِ ريؼ، وكظَ صَ  ريؼَتف طؾك كؾ  ر صَ ف، وآثَ تَ رمَ ُح  ملسو هيلع هللا ىلصسقل لؾرَّ 

سقل زب الرَّ ف إلك حِ عـِ بطَ  ِؼ رتَ ؿ يَ لَ  ،فؽاكَ ؾك مَ ف، وأطْ لكَ َش  ؿ اللُ ظَّ ـ طَ مَ ؿ ظَّ وطَ 

تعالك يف كتابف:  هؿ اللُ رَ كَ ذيـ ذَ ؿ الَّ ؾْ يـ، وَخَزكة العِ ة الد  قَ طِ حل، وأوْ القَ  باعِ تْ أو

 .[200]التوبة: ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

اه، َش ؿْ قَره ومَ ؼؾقا ِس ر، فـَ ـ كابِ ا طَ هؿ كابرً ة بنسـادِ ـَّ تقا الس  ثبَ ؿ أَ هُ كقػ وَ 

ف يف َسَػره وَحضِره، ف، وأحقالِ ف وأفعالِ ده، وجاءوا بلققالِ قاهِ ػقا ما كان طؾقف وَش َص ووَ 

رب، وَمْش  ؾٍ عقد، وملكَ وقُ  صريح، وققامٍ وتَ  ـ إشارةٍ ف، مِ تِ ؼظَ ف ويَ ـامِ ف، ومَ ـف وإقامتِ عْ وضَ 

ة المَ قل، حتك الؼُ بُ والؼَ  ركؽاواإل خط،ضك والسَّ بقؾ الر  ب، وما كان َس كَ ْر ومَ  سٍ بَ ؾْ ومَ 

 .(1)«فاعَ َض يـ وَ فا، وأَ ظُ ؾػِ قف كقػ يَ ـ فِ ة مِ خامَ ع هبا، والـ  صـَ ره ما كان يَ ػُ ـ ضُ مِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( صبعة الدار إثرية.111، 111لؾتربيزي )ص  «الؽايف يف طؾقم الحديث» (1)
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ِعقَػة»مة ؼد  يف مُ  $وقال األَل َباكِل  ِسَؾة الض  ؾ   «: الس 

 ولك اكتشارُ إُ  سؾؿقـ مـذ العصقرِ بالؿُ  ْت ظؿك التل كزلَ العُ  صائِب ـ الؿَ مِ »

ِعقَػة والؿَ حادِ إَ  ثـل أحًدا مـفؿ، ولق كاكقا ستَ قطة بقـفؿ، ٓ أَ قُض يث الضَّ

َّٓ ؾؿاءَ طُ  د، ؿَ خاري، وأْح ه، كالبُ ادِ ؼَّ ديث وكُ ة الحَ ـ أئؿَّ مـفؿ مِ  ـ شاء اللُ  مَ هؿ، إ

ـِ   هؿ.قرِ ازي، وغَ ؿ الرَّ قـ، وأبل حاتِ عِ مَ  واب

ة آطتؼاديَّ  هق مـ إمقرِ ثقرة، مـفا ما كَ  ها إلك مػاسدَ وقد أدَّى اكتشارُ 

 ثقرةَ الؽَ  مثؾةَ إَ  رى الؼارئ الؽريؿُ قَ شريعقة، وَس التَّ  ـ إمقرِ ة، ومـفا ما هق مِ قبقَّ الغَ 

طقِف يف كثقرٍ ؿَ لِ   تعالك. إن شاء اللُ  أتقةِ  مـ إحاديِث  ا كدَّ

 حاديَث ٓ يدَع هذه إ أنْ  بقر الخَ  العؾقؿِ  ؽؿةُ حِ  وقد اقتضْت 

ون أن ُيَؼق َض لفا سري بقـ الؿسؾؿقـ دُ ك؛ تَ شتَّ  التل اخَتَؾَؼفا الُؿْغِرضقَن لغاياٍت 

 ة الحديِث ها، أولئؽ هؿ أئؿَّ ـ لؾـاس أمرَ بق  فا، ويُ تِ طـ حؼقؼَ  ـاعَ الؼِ  ُػ ؽِش ـ يَ مَ 

َر »ف: بؼقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصالل  ا لفؿ رسقُل ة التل دطَ بقيَّ ة الـَّ ـَّ ة الس  لقيَ ريػ، وحامِؾق أَ الشَّ  َكض 

ق إلك َمـ هُ  ؼفٍ فِ  ؾِ ب  حامِ رُ فا، وبؾ غفا، فَ ظَ ػِ اها، وَح طَ ؼاَلتل: فقَ ِؿَع مَ اهلل امرًءا َس 

 ...«فـ  مِ  فُ فؼَ أَ 

فا، الِ َح  ، وبقانِ ػ طـ إحاديِث ْش لؾؽَ  ةً ا خاصَّ بً تُ رون مـفؿ كُ تلخ  الؿُ  َػ ألَّ وَ 

فرة شتَ الؿُ  ـ إحاديِث ثقر مِ كَ  ـة يف بقانِ د الحَس ؼاِص الؿَ » فا كتاُب عُ ها وأوَس رُ شفَ أَ 

 بق ـ حاَل فا تُ خريجات، فنكَّ ب التَّ تُ حقها كُ ي، وكَ اوِ خَ السَّ  لؾحافظِ « ةـَ لِس طؾك إَ 

َٓ تب َمـ لقس مِ يف كُ  القاردةِ  إحاديِث  لف مـ تؾؽ   أصَؾ ـ أهؾ الحديث، وما 
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ل، عِ يؾَ لؾحافظ الزَّ « دايةاية ٕحاديث الفِ ب الرَّ ْص كَ »، مثؾ كتاب: إحاديِث 

« اربَ ْخ ـ إَ مِ  قاءِ ريج ما يف اإلْح خْ ػار يف تَ ْس ار يف إَ ػَ ؾ إْس ؿْ ـ َح ل طَ غـِ الؿُ »و

« قربِ ل الؽَ عِ افِ الرَّ  يِث أحادِ  خريِج قر يف تَ بِ ؾخقص الحَ التَّ »راقل، ولؾحافظ العِ 

ـِ لؾحافِ  خريج تَ »لف، و« افيث الؽشَّ خريج أحادِ تَ »ؼالين، وْس ر العَ جَ َح  ظ اب

 .(1)«ة...قطَ طبُ فا مَ ؾ  ققصل، وكُ قخ الس  لؾشَّ « ػاءالش  يث أحادِ 

 : $ وقال

ر لفذه إحاديِث   اللَ  َـّ لؽِ وَ » ة، بقَّـقا ـ إئؿَّ مِ  ائػةً صَ  سخَّ

بد الل بـ طَ  ا ققؾ لإلمامِ فا، ولذلؽ لؿَّ عَ حقا وْض َض اَرها، وأوْ ػقا طقَ فا، وكَش ضعػَ 

 بارك: الؿُ 

 .(1).«..«ةُ ذَ ابِ فَ لفا الجَ  عقُش يَ »قلف: أجاب بؼَ  «.قطة؟صـُ حاديث الؿَ هذه إَ » 

 :$وقال 

 ةُ ؼاع أهؿقَّ ْص الد وإَ ختؾػ البِ ضالء يف مُ ؾؿاء والػُ ـ العُ مِ  ـ لؽثقرٍ بقَّ وقد تَ »

ثقر كَ  عِ ػ ووْض عْ اس، حقث كبَّفتفؿ طؾك َض ربى لؾـَّ فا الؽُ تُ دَ ؼآت، وفائِ ؾؽ الؿَ تِ 

تب، طقن الؽُ شارها يف بُ تِ ؛ ٓكْ ةً حقحَ َص  أحاديَث وهنا رَ التل كاكقا يَ  مـ إحاديِث 

د فؿ، وساطَ اتِ اَص َص فؿ واختِ بؼاتِ الـاس، طؾك اختالف صَ  ةِ ـَ ِس فا طؾك ألْ لِ وتداوُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/74« )السؾسؾة الضعقػة» (1)

 (.1/71« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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الحديثة؛  ـ القسائؾِ فقف مِ   ر اللُ ر ما يسَّ ْص ها يف هذا العَ اكتشارِ  عةِ طؾك َس 

الذي  ، إمرُ طابعُ ها الؿَ رُ صدِ ت، وغقرها؛ مؿا تُ الَّ رائد، والؿجَ ات، والجَ كاإلذاطَ 

ؼ حؼ  هؿ يف التَّ فدَ قا ُج لُ بذُ ة أن يَ ديَّ حؿَّ ة الؿُ ـَّ يـ طؾك الس  ققرِ الغَ  طؾك العؾؿاءِ  قجُب يُ 

 .(1)«فؿديثِ فؿ، وَح تِ فؿ، وإذاطَ تِ دى كتابَ لَ  مـ إحاديِث 

 :$ وقال

الع طؾك بقؾ آص  َس  يف تؼريِب  ساهؿَ أن أُ  ر، رأيُت طقرة هذا إمْ خُ ولِ »

ل، مؿا لقس لف تداوَ مُ  ها يف كتاٍب ؼرأُ فا يف هذا العصر، أو كَ عُ سؿَ التل كَ  إحاديِث 

ذكقًرا يف ذلؽ تحذيًرا وتَ  ؾَّ قع، لعَ قُض مَ  صٌؾ قـ، أو لف أَ ثِ حد  ت طـد الؿُ ثبُ يَ  أصٌؾ 

 .(1)«ؼػَ ا اتَّ ؿَ سبَ بؾ َح  ،خاص   رتقٍب فا بتَ ققِ يف َس  دْ ؼقَّ خشك؛ ولؿ أتَ ر أو يَ تذكَّ ـ يَ لؿَ 

ف لقس لل كَّ أ -ا وطـؽؿطـَّ  ا اللُ رضاتف وطػَ لؿَ  ؼـا اللُ ووفَّ  ؽ اللُ ؿَ رحِ -ؾؿ واطْ 

ريـ مقـ والؿتلخ  ؾؿ الؿتؼد  أهؾ العِ  ققالِ ٕ قفقُؼ والتَّ  ؿعُ ـ هذا إٓ الجَ مِ 

ـُ وُح  ـسقُؼ رتقب والتَّ بقيب والتَّ ؼؾ والتَّ ولقس لل إٓ الـَّ  ،عاصريـوالؿُ  قاق الس   س

 لين .ـ َش رجقح يف هذا فؾقس مِ فاد والتَّ تِ ات آْج ظـَّ ـ مَ طَ  اأمَّ  ،احقاكً أ

 : $غقي اء البَ ر  د بـ الػَ حؿ  سعقد بـ مُ سقـ بـ مَ د الُح أبق محؿ   قال اإلمامُ 

فقؿا  ةِ قَ ـْ الغُ  صقلِ ؾقه، وُح ؿِ بؿا طَ  ققع الؽػايةِ مع وُ - ؿعُ هبذا الجَ  صدُ والؼَ » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/74« )السؾسؾة الضعقػة» (1)

 (. 1/51« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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  -قهؾُ فعَ 
ِ
ة، بقَّ ر الـ  دْ بَص  ٌؾ ِص تَّ قف مُ رفَ صَ  أحدُ  ٍؽ ؾْ يف ِس  وآكتظامُ فؿ، بلفعالِ  اءُ قتدَ آ

ا غػً ة، َش ـَّ الس   فدوا يف إحقاءِ تَ يـ، واْج الد   وا يف إقامةِ د  قم َج قَ  ؿارِ قل يف غِ ُخ والد  

قد الل قطُ ا يف مَ ؿعً فؿ صَ عقِ ؾغ َس بْ ؿؾ طـ مَ ت يف العَ رَ صَّ فؿ، وإن قَ تِ ريؼَ ا لطَ ب  هبؿ، وُح 

  َ(1)«...«بَّ َح ـ أَ مَ  عَ مَ  رءَ الؿَ » أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقلف رُس  ؾك لسانِ ط. 

ا ركَ كَ لؽـ ذَ  ،$ فؿ إَْلَباكِلؿَ هَّ ـ وَ مَ  ؾ  طؾك ُج  قُت ؿ أين قد أتَ طُ فنين ٓ أزْ 

 ،ؾلؿَ فا العَ سللة دلقؾَ مَ  طؾك كؾ   سقَق ـا أن كَ سبُ وَح  ،ضَح فقف ووَ  إمرُ  ـ استبانَ مَ 

و أصد ة والؼَ قَّ الـ   قءِ رمك بُس وحتك ٓ كُ  ،ةديثقَّ والحَ ة ؼفقَّ الػِ  الػقائدَ  سقُق ا كَ حقاكً وأَ 

ـٍ وإين طؾك يَ  ،ؼدالـَّ   ،هرُ ذكُ ما أَ  يف بعضِ  هؿِ طل والقَ فق والخَ ققع السَّ ـ وُ مِ  ؼق

ة إئؿَّ  بل لؽبارِ عؼ  قـا تَ ؾَ ر طَ كؽَ أة إخقَ  عُض وبَ  ،ؿف اللُ َص ـ طَ مَ  والؿعصقمُ 

 الء:ر بـ العَ ؿَ ر أبق طُ كؿا ذكَ  ققُل فلَ  ،ارًض هؿ غَ ذِ خاقهقؿفؿ وات  وتَ 

ـُ ا كَ مَ »  َّٓ َض ـ مَ قؿَ فِ  ح  «.الصقَ  ؾٍ خْ كَ  قلِ ُص يف أُ  ؼؾٍ بَ  كَ ك إ

 «:وهامح األَ قض  مُ »مة ؼد  يف مُ  $غدادي البَ  طقُب ر الَخ ؿا ذكَ وكَ  

ؽتابـا هذا ػ طؾك ما لِ ؼِ ركاه ويَ ـظر فقؿا سطَّ ـ يَ مَ  بعَض  ولعؾَّ »...  

مـا، ؼدَّ ـ تَ عـ طؾك ما مَ ا لؾطَّ ؿدكَ ا طَ بـا، ويرى أكَّ  ـ  الظَّ  َئ ق  َس  ُؼ ؾحِ اه يُ ؿـَّ َض 

كركا، فؿ ذُ ذلؽ وبِ  ك يؽقنُ ـا، وأكَّ ؾػِ ؾؿاء َس ققخـا وطُ رباء ُش قب لؽُ ار العَ وإضفَ 

فؿ ؾُ ثَ زكا، وما مَ حقَّ ؿج تَ بقؾفؿ طـ الفَ ؾقك َس ركا .. وبُس بصَّ ؿ تَ عاع ضقائفِ وبُش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . $ لؾبغقي( 1/4« )شرح السـة»اكظر:  (1)
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 ؼؾٍ ك إٓ كبَ حـ فقؿـ مَض ما كَ »العالء... قال:  ؿرو بـكر أبق طَ ـا إٓ ما ذَ ؾُ ثَ ومَ 

 . (1)«...«الخؾ صقَ كَ  يف أصقلِ 

أو  ،مٍ دَ قَ  ةِ ـ زلَّ مِ  الَقِسقرحث يف هذا البَ  دُ جِ قَ ا َس ؿَ لِ  ارئ الؽريؿِ لؾؼَ  رُ ذِ تَ طْ لف

 ،عقٌػ َض  فدُ فالجُ  ،صحقٍػ أو تَ  طل أو كسقانٍ أو َخ  ةٍ ػقَ أو هَ  ،ؿهَ أو وَ  ؼصقرٍ تَ 

 ئات .ق  ب السَّ ـْ ـات يف َج َس الحَ  ـ طدَّ مَ  ريؿُ والؽَ  ،اةٌ زَج مُ  اطةُ َض والبِ 

 دى إلَ هْ وأَ  ،لهؿِ ئل ووَ طَ ل طؾك َخ ـِ دلَّ  أً مرَ ا ؿ اللُ حِ فرَ  
َّ
قم عُص فالؿَ  ،قبلقُ طُ  ل

 .ؿف اللُ َص ـ طَ مَ 

 :$قـل بِ ر  الش   طقُب قال الَخ 

ب، قاهِ مَ  ضُؾ اد، والػَ رَ ك بالؿُ فَّ وَ  ـ قاَل مَ  ؾ  اد، وٓ كُ ػ أَج ـ صـَّ مَ  فؿا كؾ  »

بؿا  رُ ر إواِخ ظػَ ، وقد تَ قن يف الػضائؾِ تػاوتُ يَ  راتب، والـاُس ـقن مَ يف الػُ  والـاُس 

 ر، وكَ لمِخ  ُل رك إوَّ ؿ تَ ، وكَ إوائُؾ  فُ ركتْ تَ 
ِ
 ؾ  ، وكُ قدٍ ؾ وُج ْض ـ فَ ؼف مِ ؾْ ؾك َخ طَ  ؿ لل

 . (1)«قد ُس قد ٓ يَ ُس قد، والحَ حُس مَ  ةٍ عؿَ ي كِ ذِ 

 : $ طقب البغدادي  أبق بؽر الَخ  وقال الحافظُ 

 الصِ العؾك إٓ بنْخ  رجاِت قـ الدَّ ؾػ الؿاِض ـ أدرك مـ السَّ ك مَ رَ ؾ أدْ وهَ »

ؾ وهؾ وَص  ؟!ـ الدكقامِ  ما راَق  الب يف كؾ  د الغَ هْ الح، والز  ؾ الصَّ ؿَ د، والعَ ؼَ عتَ الؿُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . $ ( لؾخطقب البغدادي1/5« )مقضح أوهام الجؿع والتػريؼ»اكظر:  (1)

 (.1/11) «اإلقـاع يف حؾ ألػاظ أبل شجاع»اكظر:  (1)
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ل ذْ قر، وبَ ُس قْ ضك بالؿَ عل، والر  قر يف السَّ شؿِ ظؿك إٓ بالتَّ عادة العُ إلك السَّ  ؽؿاءُ الحُ 

 ؟!ومرُ حْ ائؾ والؿَ لؾسَّ  ةِ ؾ طـ الحاَج َض ما فَ 

قم هبؿا فُ ـْ ؾ الؿَ وهَ  ؟!هبة والذَّ ضَّ ع الػِ امِ ؾؿ إٓ كجَ ب العِ تُ ع كُ امِ وهؾ َج 

 ؟!هؿازِ اكِ فا إٓ كؽَ ب  م بحُ رَ غْ وهؾ الؿُ  ؟!ع طؾقفؿاِش ريص الجَ إٓ كالحَ 

ؾ هبا ؿِ ـ طَ ؾقم إٓ لؿَ العُ  عُ ـػَ فا، كذلؽ ٓ تَ ػاقِ إٓ بنكْ  إمقاُل  عُ ـػَ ا ٓ تَ وكؿَ  

حقؾ قؾ، والرَّ قاء قؾِ الثَّ  فننَّ  ،فـؿ وقتَ غتَ ف، ولقَ ػِس لـَ  ر امرؤٌ ـظُ قَ فا، فؾْ وراطك واجباتِ 

صقر، والل د بَ اقِ قؿ، والـَّ ظِ ر طَ طَ ب، والخَ رار غالِ تِ قف، وآغْ خُ ريؼ مَ ريب، والطَّ قَ 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :عادوالؿَ  عُ رجِ رصاد، وإلقف الؿَ تعالك بالؿِ 

 .(1)«[8، 0]الزلزلة: ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 

 

JI IK 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . $ ( لؾخطقب البغدادي11-15« )اقتضاء العؾؿ العؿؾ»اكظر:  (1)
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ٌ

ٌ
ً
ٌأول

سمتصِيبٌ صيزاَسٌٌُىدىَّ
َ
ج ِْ
َ
ٌ-غاونٌٍاهللٌةىاٌيعتدق-ٌ(2)امك

  لِْسلَة»( نو 1) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ   /«الضَّ

ـُ الد  » ـَ  دِ َٓ  ـْ مَ ، وَ ُؾ ؼْ العَ  قَ هُ  ي  (2).«فُ لَ  َؾ ؼْ  طَ َٓ  فُ لَ  ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؽتاب  فيف تؼديؿ $مام ابـ باز هق الؿجرم أثؿ محؿد زاهد الؽقثري كؿا وصػف اإل (1)

َـّ  ،$لؾشقخ بؽر أبق زيد « براءة أهؾ السـة مـ القققعة يف طؾؿاء إمة» د فقف أباصقؾ والذي ف

 :$زاهد طبد الػتاح أبق غدة الؽقثري؛ قال ابـ باز ل الؽقثري وتؾؿقذه أب

مة الدكتقر م صاحب الػضقؾة العالَّ مـ طبد العزيز بـ طبد الل بـ باز إِلك حضرة إَخ الؿؽرَّ »

ف، بـ طبد الل َأبق زيد وكقؾ وزارة العدل. ٓزال مسدًدا يف َأققالف وَأطؿالف، كائاًل مـ ربف كقالَ  بؽر

 آمقـ سالم طؾقؽؿ ورحؿة الل وبركاتف. 

« براءة َأهؾ السـة مـ القققعة يف طؾؿاء إُمة»فؼد اصؾعت طؾك الرسالة التل كتبتؿ بعـقان:  َأما بعد:

تؿ، والؼذف َٕهؾ  ، والشَّ ب  وفضحتؿ فقفا الؿجرم أثؿ، محؿد زاهد الؽقثري بـؼؾ ما كتبف مـ السَّ

اك إَثقؿ،  إِلك آخر ما فاه بف ،واكتؼاده لؽتبفؿ ،العؾؿ واإِليؿان، واستطالتف يف َأطراضفؿ ذلؽ إَفَّ

تعؾ ؼ: تؾؿقذه الشقخ طبد الػتاح َأبق غدة  -َأثابؽؿ الل تعالك-طؾقف مـ الل ما يستحؼ، كؿا َأوضحتؿ 

بف، ووٓءه لف، وتبجحف باستطالة شقخف الؿذكقر يف َأطراض َأهؾ العؾؿ والت َؼك، ومشاركتف لف يف 

، وإِطالن طدم مقافؼتف لف طؾك ما صدر مـف، وَألححـا الفؿز والؾؿز، وقد سبؼ َأن كصحـاه بالتربئ مـف

هداه الل لؾرجقع إِلك الحؼ، وكػك الؿسؾؿقـ شره  ،طؾقف يف ذلؽ، ولؽـف َأصر طؾك مقآتف لف

وكسَلل الل َأن يجزيؽؿ طـ ذلؽ خقر الجزاء،  ،وَأمثالف. وإِكا لـشؽركؿ طؾك ما كتبتؿ يف هذا الؿقضقع

َأطـل: محؿد زاهد -قاكؽؿ إِلك الؿقاضع التل زلت فقفا قدم هذا الؿػتقن وَأفضؾ الؿثقبة لتـبقف إِخ
= 
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 :$ األَل َباكِلقال 

 «الؽـك وإسؿاء»وطـف الدوٓبل يف  ،«الؽـك»يف  الـَّسائلأخرجف  .باصؾ»

، طـ الزهري، طـ بـ غالببـ بشر  (1)بشر بـ غالب( طـ أبل مالؽ 1/117)

 ،«الديـ هق العؼؾ»: دون الجؿؾة إولك ؛مرفقًطاطؿف ، طـ مجؿع بـ جارية

 .«مـؽرهذا حديث باصؾ » :الـَّسائلقال و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

. كؿا كسَللف سبحاكف َأن يجعؾـا وإِياكؿ دطاة الفدى، وَأكصار الحؼ إِكف خقر مسئقل، وَأكرم -الؽقثري

 اهـ.  «مجقب. والسالم طؾقؽؿ ورحؿة الل وبركاتف

صبعة مؽتبة  -44)ص « الػتـةالؿخرج مـ »يف  $وقال الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل 

 اهـ.« إن محؿد زاهد الؽقثري مبتدع ٓ يعتؿد طؾقف يف الحديث»صـعاء إثرية(: 

 «شرحف طؾك ســ أبل داود»يف  -حػظف الل-وقال العالمة الؿحدث طبد الؿحسـ العباد البدر 

ئف طؾك واستقا حديث إوطال لؿ يثبت، ولؽـ ما يتعؾؼ بعؾق الل (: »443)رقؿ الشريط 

وتلولف مـ تلولف مـ الؿبتدطة، وزاهد الؽقثري هق مـ  ،طرشف قد أثبتف أهؾ السـة والجؿاطة

همٓء الؿبتدطة الذيـ اكحرفقا طـ الجادة وطـ الصراط الؿستؼقؿ، وصار طـده كالم كثقر يف 

الـقؾ مـ أهؾ السـة ولؿزهؿ والتعرض لفؿ، ففق فقؿا يتعؾؼ بالعؼقدة مـحرف ولقس مـ أهؾ 

 .اهـ «ـة والجؿاطةالسـة والجؿاطة، بؾ هق مـ ألد أطداء أهؾ الس

لؾعالمة طبدالرحؿـ بـ « التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ أباصقؾ»واكظر لالستزادة 

لؾشقخ بؽر أبق زيد « براءة َأهؾ السـة مـ القققعة يف طؾؿاء إُمة». و$يحقك الؿعؾؿل 

 طبدل لؽاتبف: أب« مجؿقع صقام الجفؿل الضال الؽقثري»، واكظر أيًضا طؾك الشبؽة $

  أحؿد بـ كبقؾ. الل

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/411« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: بِْشر بـ غالب إسدي:1157)

 اهـ. « بشر بـ غالب إسدي. طـ الزهري. قال إزدي: مجفقل»
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َهبِلوأقره  ،ف مجفقل كؿا قال إزدي، فنكوآفتف بشر بـ غالب يف  الذَّ

 .(1)«لسان الؿقزان»والعسؼالين يف ، (1)«طتدال يف كؼد الرجالمقزان آ»

 -117/1-111/1ق) «مسـده»وقد أخرج الحارث بـ أبل أسامة يف 

قال  ،العؼؾا يف فضؾ ا وثالثقـ حديثً بضعً  (4)رداود بـ الؿحب  ، طـ (زوائده

 .«كؾفا مقضقطة» الحافظ ابـ حجر:

ُققصلذكره ، كؿا الَحِديثومـفا هذا  يف  الؿصـقطةذيؾ الملئ »يف  الس 

دوكؼؾف طـف العالمة  ،(11-7ص) «إحاديث الؿقضقطة صاهر الػتـل  ُمحؿَّ

 .(41-12ص) «رة الؿقضقطاتتذكِ »الفـدي يف 

َهبِلقال  :وداود بـ الؿحبر  :الذ 

 ،الَحِديثدري ما كان ٓ يَ  :َأْحَؿدقال  ،فػْ ولقتف لؿ يصـ   ؛«العؼؾ» صاحب»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1157ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة( -1/411« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 بِْشر بـ غالب إسدي.

( الفـد - الـظامقة رفاالؿع دائرة/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة 1« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 : بشر بـ غالب إسدي.( ترجؿة111ترجؿة رقؿ )

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب» يف $قال ابـ حجر  (4)

 ترجؿة: داود بـ الُؿَحبَّر:( 1311)

داود ابـ الُؿَحبَّر، بؿفؿؾة ومقحدة مشددة مػتقحة، ابـ َقْحَذم، بػتح الؼاف وسؽقن الؿفؿؾة »

كتاب »وأكثر  ،وفتح الؿعجؿة، الثؼػل الَبْؽَراوي، أبق سؾقؿان البصري، كزيؾ بغداد، مرتوك

 اهـ. « قد ق الذي صـػف مقضقطات، مـ التاسعة، مات سـة ست ومائتقـ.« العؼؾ
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اَرُقْطـِلوقال  ،ثَِؼة غقر الَحِديثذاهب  :وقال أبق حاتؿ وروى طبد  ،َمْتُروك :الدَّ

سرقف مـف ، ثؿ وضعف مقسرة بـ طبد ربف «العؼؾ»كتاب  :الغـل بـ سعقد طـف قال

بل أوسرقف طبد العزيز بـ  ،مقسرة َأَساكِقدغقر  َلَساكِقدبف بفركَّ  ،رحب  داود بـ الؿُ 

 .(1)«زيجْ سرقف سؾقؿان بـ طقسك الس  ، ثؿ رجاء

َثريخطل  $ األَل َباكِلـ بق    : فؼال: الَؽق 

حاديث ٓ أن كؾ ما ورد يف فضؾ العؼؾ مـ إ :ؿا يحسـ التـبقف طؾقفوم

ورده مـفا أما  وقد تتبعُت  ،وهل تدور بقـ الضعػ والقضع ،يصح مـفا شلء

ٓ يصح  ؛ذكرُت كؿا  فقجدهتا ،«العؼؾ وفضؾف»بل الدكقا يف كتابف أأبق بؽر بـ 

ْقخفالعجب مـ مصححف  ،مـفا شلء د الشَّ كقػ سؽت  الَؽْقَثريزاهد  ُمحؿَّ

لك خالف ما يؼتضقف التحؼقؼ إ( 7ص ) ! بؾ أشار يف ترجؿتف لؾؿملػ؟طـفا

 .طػا الل طـا وطـف ،العؾؿل

أحاديث العؼؾ كؾفا » :(15ص ) «الؿـار»قد قال العالمة ابـ الؼقؿ يف و

 اهـ. (1)«...«كذب

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1514صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ ) -1/11« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 ر بـ َقْحَذم. داود بـ الؿحبَّ 

 (. 57-1/54« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
ٌجاًي

ْيذٌَُهٌَوٌ
َّ
َىسٌامش

ْ
خ
َ
ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌ(2)امغضايلٌأ

  لِْسلَة»( نو 3) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«اَل بَ الجِ  يُؾ زِ تُ  الِ َج الر   ةُ ؿَّ هِ »
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/111« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 الػتقح الُطقسل: لأحؿد بـ محؿد بـ محؿد أب( ترجؿة: 555)

أحؿد بـ محؿد بـ محؿد، أبق الػتقح الطقسل، القاطظ. مات يف سـة طشريـ وخؿس مئة. »

 .اهـ «جاءت طـف حؽايات تدل طؾك اكحاللف، وكان يضع

« الؿـثقر مـ الحؽايات والسمآت»يف  $وقال أبل الػضؾ محؿد بـ صاهر الؿؼدسل 

 جؿال طزون(: الؿـفاج بتحؼقؼ د.صبعة دار -47)ص 

ا هبؿذان كان أحؿد الغزالل آية مـ آيات الل يف الؽذب، تقصؾ إلك الدكقا بالقطظ، سؿعتف يقمً » 

أمره  يؼقل: رأيت إبؾقس يف وسط هذا الرباط يسجد لل فؼؾت لف: ويحؽ، إن الل 

مـ سبعقـ مرة.  فؽقػ يسجد لقلده؟! فؼال: والل لؼد سجد لل أكثر ،بالسجقد ٔدم فلبك

يف يؼظتف ٓ يف كقمف،  ملسو هيلع هللا ىلصفعؾؿت أكف ٓ يرجع إلك ديـ ومعتؼد. وكان يزطؿ: أكف يرى رسقل الل 

فسللف طـ ذلؽ الؿشؽؾ،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان يذكر طؾك الؿـرب: أكف كؾؿا أشؽؾ طؾقف أمر رأى رسقل الل 

 فدلف طؾك الصقاب!

فؼال: أكا وضعتفا يف الققت. ا يحؽل طـ بعض الؿشايخ، فؾؿا كزل سللتف طـفا، وسؿعتف يقمً  

 ولف مـ هذه الجفآت والحؿاقات ما ٓ يحصك.

 .اهـ« مفؿا قؾت يسؿع مـل ،ملسو هيلع هللا ىلصوسؿعتف يؼقل: ٓ أحتاج إلك حديث الـبل 
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 :$ األَل َباكِلقال 

ْقخقال  .لقس بحديث»   :«كشػ الخػاء»يف  الَعْجُؾقينإسؿاطقؾ  الشَّ

ْقخ، طـ لؽـ كؼؾ بعضفؿ لؿ أقػ طؾك أكف حديث،»  :الغزالل أكف قال َأْحَؿد الشَّ

 .«.... فؾقراجع«اَل بَ الجِ  عُ ؾَ ؼْ تَ  الِ َج الر   ةُ ؿَّ هِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل الل 

 :$ األَل َباكِلقال 

ق خوإيراد  ،فؾؿ كجد لف أصاًل  ،السـةف يف كتب قد راجعـا مظاكَّ  َؿد الش   َأح 

دوإكؿا هق مثؾ أخقف  ،ثقـفؾقس هق مـ الؿحد   ،الغزالل لف ال يثبتف مـ  ،ُمحؿ 

 حاديث جزم بـسبتفا إلك الـبلأمـ  «اإلحقاء»وكؿ يف كتاب أخقف  ،فؼفاء الصقفقة

 .هـا (1)«...«ٓ أْصَؾ لف» :وغقره فقفا الِعراقلوهل مؿا يؼقل الحافظ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 11-1/52« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
ٌجامح  

 وَهٌشيذٌاإلظالمٌانبٌتيىيثٌ

-رخىٌٍاهللٌوأظكٌٌٍامفصدوسٌاألغىل-  

  لِْسلَة»نو  (13) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ا ُؾ هْ أَ »   طِ قْ َس  مِ الشَّ
ِ
  اءُ َش يَ  ـْ ؿَّ مِ  ؿْ فِ بِ  ؿُ ؼِ تَ ـْ يَ  ،فِ ِض رْ ل أَ فِ  الل

 امٌ رَ َح وَ  ،هِ ادِ بَ طِ  ـْ مِ

 .«اؿ  هَ ا وَ ؿ   غَ َّٓ قا إِ قتُ ؿُ  يَ َٓ ، وَ ؿْ قفِ ـِ مِ مْ ك مُ ؾَ وا طَ رُ فَ ظْ يَ  نْ أَ  ؿْ قفِ ؼِ افِ ـَ ك مُ ؾَ طَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

، طـ ( مـ صريؼقـ7114) «الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  ضعقػ.»

د، طـ (1)بـ مسؾؿ القلقد ريؿ ُخ ، طـ أبقف، طـ بسؾْ بـ أيقب بـ مقسرة بـ َح  ُمحؿَّ

 فذكره. ...يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص أكف سؿع رسقل الل ،ملسو هيلع هللا ىلص فاتؽ إسدي صاحب رسقل اللبـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -537)ص« التفذيب تؼريب»يف $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: القلقد بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ:4751)

القلقد بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ، أبق العباس الدمشؼل، ثؼة لؽـف كثقر التدلقس والتسقية، مـ »

 اهـ.« 7وتسعقـ.  -أو أول سـة خؿس -الثامـة، مات آخر سـة أربع

( 3331ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة( -5/24« )آطتدالمقزان »واكظر ترجؿتف يف  

 ترجؿة: القلقد بـ مسؾؿ.
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 :وما وهؿ فقف ،الَحِديثب $ طؾة احتجاج ابـ تقؿقة $ األَل َباكِل بق ـ 

 :فؼال

ولعؾف لذلؽ احتج بف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ،وهذا إسـاد ضاهره الصحة

افضائؾ » يف فصؾ لف يف لف  فنن ،ولقس بصحقح ،(مـ مسقدتف 152/1ق) «مالشَّ

 :طؾتقـ

َهبِلقال  ؛ف يدلس تدلقس التسقيةفنك ؛طـعـة القلقد: األولك  :«الؿقزان»يف  الذَّ

ٕكف  ؛فؾقس بؿعتؿد «طـ إوزاطل» :أو« طـ ابـ جريج» :إذا قال القلقد»

 .(1)«ففق حجة ،«ثـا» :فنذا قال، كذابقـطـ  يدلس

 :«التؼريب»قال الحافظ يف و

 .(1)«لؽـف كثقر التدلقس والتسقية ،ثَِؼة هق»

دثـا  :قال ؛ا هقثؿ بـ خارجةفؼد رواه مقققفً  .: الققػاألخرى بـ  ُمحؿَّ

 .طؾك خريؿمقققًفا أيقب بف 

 ،أوهؿ ابـ تقؿقة أكف مرفقع، ووسـده صحقح ،(4/723) َأْحَؿدأخرجف 

 .ولقس كذلؽ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 3331ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة( -5/24« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

  القلقد بـ مسؾؿ.

( ترجؿة: 4751ترجؿة رقؿ ) صبعة محؿد طقامة( -537)ص« َتْؼِريِب التَّْفِذيِب »اكظر:  (1)

 القلقد بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ. 
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  :وقال( 7/14) «الرتغقب والرتهقب»يف  الُؿـِْذريأورده  الَحِديثو

رواهتؿا و ،ولعؾف الصقاب ،امقققفً  َأْحَؿدو ،اطً قرواه الطرباين مرف»

 اهـ. (1)«...«ثؼات

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12-1/13« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
 راةػ

-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌنكِجصيمتصِيبٌ  

  لِْسلَة»( نو 22) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

  دَ ـْ ل طِ اهِ َج  نَّ نِ ، فَ لاهِ جَ قا بِ ؾُ سَّ قَ تَ »
ِ
 .«قؿٌ ظِ طَ  الل

 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لف» الؼاطدة »وقد كص طؾك ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف  .ال أص 

 .(1)«الجؾقؾة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف مؼدمة تحؼقؼف لؽتاب شقخ اإلسالم  -حػظف الل-قؾت: قال الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل  (1)

( تحت طـقان )مقضقع كتاب 11)ص « قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة» $ابـ تقؿقة 

 والقسقؾة(:التقسؾ 

لعؾ أحسـ العبارات التل تؼال يف مقضقع هذا الؽتاب هل طبارات شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة »

 (:134وفؼرة )« التقسؾ»( مـ 177يف )ص  $كػسف. قال 

فنن هذه الؼقاطد الؿتعؾؼة بتؼرير التقحقد، وحسؿ مادة الشرك والغؾق كؾؿا تـقع بقاهنا  

 ووضحت طباراهتا، فنن ذلؽ كقر طؾك كقر...

 (:275وقال يف خاتؿة مؾحؼ هذا الؽتاب فؼرة )

 وهل: ،ففذا مقضقع الؽتاب وضع ققاطد ترمل إلك أسؿك الغايات ...

: تؼرير التقحقد الذي أرسؾ الل ًٓ  وأكزل مـ أجؾف جؿقع الؽتب.  مـ أجؾف تؼريره جؿقع الرسؾ،أو
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ثاكًقا: حسؿ مادة الشرك، الذي جاءت كؾ  الرسآت لحسؿف ومحقه وتطفقر إرض والؼؾقب 

 والـػقس مـ أقذاره وأدراكف.

 .«ثالًثا: حسؿ مادة الغؾق يف أي كاحقة مـ كقاحل الديـ العؼائدية والتشريعقة...

 ( تحت طـقان )مـفج شقخ اإلسالم يف هذا الؽتاب(:11-17)ص  -الل حػظف-وقال الشقخ 

أما مـفجف يف هذا الؽتاب فنكف يعرض الؼضقة مـ الؼضايا ويدرسفا مـ كؾ الـقاحل التل  »...

تتطؾبفا الدراسات العؾؿقة؛ مـ الـاحقة الؾغقية والتػسقرية والحديثقة والتلريخقة وإصقلقة 

ويؼرب الـظقر مـ إمقر إلك كظقره بطريؼة فذة تدل طؾك غزارة  والػؼفقة، ويضرب إمثال،

وهذا شلكف يف  ،طؾؿف وققة استحضاره وقدرتف طؾك استحضار إمثال وإشباه مـ الؿسائؾ

 . $جؿقع مملػاتف 

 ،خقف اإلصالة :مـفا ،ٕسباب ؛وإكـل ٕطرتف أكـل لؿ أوف هذا الؽتاب حؼف مـ الدراسة

 اذج مـ مـفجف الػذ يف هذا الؽتاب الؼقؿ.وضقؼ وقتل، فلجتزئ بـؿ

 (:141فقؿا يتعؾؼ بؾػظ التقسؾ فؼرة ) $قال 

إذا طرف هذا فؼد تبقـ أن لػظ القسقؾة والتقسؾ فقف إجؿال واشتباه يجب أن تعرف معاكقف  

ويعطك كؾ ذي حؼ حؼف، فقعرف ما ورد بف الؽتاب والسـة مـ ذلؽ ومعـاه، وما كان يتؽؾؿ بف 

عؾقكف ومعـك ذلؽ، ويعرف ما أحدثف الؿحدثقن يف هذا الؾػظ ومعـاه. فنن كثقًرا الصحابة، ويػ

مـ اضطراب الـاس يف هذا الباب هق بسبب ما وقع فقف مـ اإلجؿال وآشرتاك يف إلػاظ 

 ومعاكقفا حتك تجد أكثرهؿ ٓ يعرف يف هذا الباب فصؾ الخطاب...

لغقية وتػسقرية وأصقلقة وفؼفقة واكتؼادات ولف جقٓت تتخؾؾ بحقثف ومـاقشاتف العؾؿقة؛ 

 وإلزامات جدلقة يدطؿ هبا وجفات كظره التل هداه الل إلقفا وسدد خطاه فقفا. ،حديثقة

 وهق يـتؼد قصة الؿـصقر مع مالؽ: $قال 

 (: قؾت:435فؼرة ) $قال شقخ اإلسالم 

قؿا يف زمـ أبل جعػر فنن محؿد بـ حؿقد الرازي لؿ يدرك مالًؽا، ٓس ،وهذه الحؽاية مـؼطعة

وتقيف محؿد بـ حؿقد الرازي  ،فنن أبا جعػر تقيف بؿؽة سـة ثؿان وخؿسقـ ومائة ،الؿـصقر

 اهـ.« .سـة ثؿان وأربعقـ ومائتقـ..
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فؼد وصػ الل  ،ومؼامف طـد الل طظقؿ ملسو هيلع هللا ىلص ومؿا ٓ شؽ فقف أن جاهف

ومـ الؿعؾقم أن  ،[96]األحزاب:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :بؼقلفتعالك مقسك 

دً كبقـا   ،ففق بال شؽ أوجف مـف طـد ربف  ،أفضؾ مـ مقسك اُمحؿَّ

، كؿا فال يؾقؼ الخؾط بقـفؿا ،شلء آخر ملسو هيلع هللا ىلص والتقسؾ بجاهف ،ولؽـ هذا شلء

يؼصد بف مـ يػعؾف أكف أرجك لؼبقل  ملسو هيلع هللا ىلص إذ إن التقسؾ بجاهف ،يػعؾ بعضفؿ

ذ إكف مـ إمقر الغقبقة التل ٓ مجال ، إوهذا أمر ٓ يؿؽـ معرفتف بالعؼؾ ،دطائف

وهذا مؿا  ،فقف مـ الـؼؾ الصحقح الذي تؼقم بف الحجةالبد ف ،لؾعؼؾ يف إدراكفا

 :لك قسؿقـإتـؼسؿ  ملسو هيلع هللا ىلص حاديث القاردة يف التقسؾ بفإ فنن ،ٓ سبقؾ إلقف البتة

 .وضعقػ ،صحقح

يف  ملسو هيلع هللا ىلص مثؾ تقسؾفؿ بف طك،فال دلقؾ فقف البتة طؾك الؿدَّ ؛ ما الصحقحأ

 ٓ بجاهف وٓ بذاتف، ملسو هيلع هللا ىلص ف تقسؾ بدطائففنك ،ملسو هيلع هللا ىلص وتقسؾ إطؿك بف ،آستسؼاء

 ؛لك الرفقؼ إطؾك غقر مؿؽـإبعد اكتؼالف  ملسو هيلع هللا ىلص ولؿا كان التقسؾ بدطائف، ملسو هيلع هللا ىلص

 .وغقر جائز ،بعد وفاتف غقر مؿؽـ ملسو هيلع هللا ىلص كان بالتالل التقسؾ بف

 ؛لؿا استسؼقا يف زمـ طؿر (ڤ) ن الصحابةأا يدلؽ طؾك هذا ؿوم 

ٕهنؿ يعؾؿقن وما ذلؽ إٓ ، ملسو هيلع هللا ىلص ولؿ يتقسؾقا بف ،العباس ملسو هيلع هللا ىلص تقسؾقا بعؿف

 معـك التقسؾ الؿشرع...

َثريمؼالة  $ األَل َباكِلذكر   بفا: فؼال:وصق   -طػا اهلل طـف-الَؽق 

 :(431ص ) «مؼآتف»يف  الَؽْقَثريوأما ققل 
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اوتقسؾ اإلمام »  «تاريخ الخطقب»فعل بلبل حـقػة مذكقر يف أوائؾ الشَّ

 .«بسـد صحقح

 ف الخطقبجبذلؽ إلك ما أخر ف يشقرفنك ،بؾ مغالطاتف ؛فؿـ مبالغاتف

 :كبلكا طؾل بـ مقؿقن قال :قال طؿر بـ إسحاق بـ إبراهقؿ( مـ صريؼ 1/114)

اسؿعت   :فعل يؼقلالشَّ

فنذا  -ايعـل زائرً -قربه يف كؾ يقم  إلك لءوأج ،تربك بلبل حـقػةإين ٕ» 

وسللت الل تعالك الحاجة  ،وجئت إلك قربه ،طرضت لل حاجة صؾقت ركعتقـ

 .«فؿا تبعد طـل حتك تؼضك ،طـده

غقر  بـ إبراهقؿ طؿر بـ إسحاق فنن ،بؾ باصؾة ؛ففذه رواية ضعقػة

-ؿرو طَ »، ويحتؿؾ أن يؽقن هق يف شل مـ كتب الرجال رٌ كْ ولقس لف ذِ  ،معروف

دبـ إسحاق بـ إبراهقؿ بـ حؿقد بـ السؽـ أبق  -بػتح العقـ  ،«لالتقكس ُمحؿَّ

 ا سـةوذكر أكف بخاري قدم بغداد حاج   ،(11/111) وقد ترجؿف الخطقب

بعد أن يؽقن ففق مجفقل الحال، ويَ  ،وٓ تعدياًل جرًحا ولؿ يذكر فقف  ،(471)

طؾك أكثر إققال، فبقـ  (174) ن وفاة شقخف طؾل بـ مقؿقن سـةإإذ  ،هق هذا

 .فقبعد أن يؽقن قد أدركف ،مائة سـة وفاتقفؿا كحق

وقد ذكر  ، يؼقم طؾك صحتفا دلقؾففل رواية ضعقػة ٓ ،وطؾك كؾ حال 

أثبت ، ثؿ معـك هذه الرواية« اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ»شقخ اإلسالم يف 

 :(115ص ) فؼال ،بطالهنا
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اف ،هذا كذب معؾقم كذبف بآضطرار طـد مـ لف معرفة بالـؼؾ» فعل لؿا الشَّ

بؾ ولؿ يؽـ هذا طؾك طفد  ،قدم بغداد لؿ يؽـ ببغداد قرب يـتاب طـده البتة

ا اوقد رأى  ،افعل معروفً الشَّ افعل بالحجاز والقؿـ والشَّ م والعراق ومصر مـ الشَّ

قبقر إكبقاء والصحابة والتابعقـ مـ كان أصحاهبا طـده وطـد الؿسؾؿقـ أفضؾ 

إن ثؿ  !؟فؿا بالف لؿ يتقخ الدطاء إٓ طـده ،مـ أبل حـقػة وأمثالف مـ العؾؿاء

دو ،دركقه مثؾ أبل يقسػأحـقػة الذيـ  بلأأصحاب  والحسـ بـ  ،رفَ وزُ  ،ُمحؿَّ

قد ، ثؿ وٓ غقره ،ٓ طـد أبل حـقػة ؛ون الدطاءلؿ يؽقكقا يتحرَّ  ،وصبؼتفؿ ،زياد

اطـ  تؼدم خشقة  ؛فعل ما هق ثابت يف كتابف كراهة تعظقؿ قبقر الؿخؾقققـالشَّ

وإما أن يؽقن  ،طؾؿف وديـف وإكؿا يضع مثؾ هذه الحؽايات مـ يؼؾ   هبا، الػتـة

 .«عرفمجفقل ٓ يُ ، طـ الؿـؼقل مـ هذه الحؽايات

تدل بظاهرها  ،ففل أحاديث ضعقػة ،مـ أحاديث التقسؾ وأما الؼسؿ الثاين

 .اهـ (1)«...(1)، فؿـفاوالتـبقف طؾقفا ،فقحسـ التحذير مـفا ،طؾك التقسؾ الؿبتدع

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؾسؾة »( مـ 15، وحديث 17، وحديث14ا مـفا بلرقام )حديث وذكر الشقخ بعًض  (1)

 «. الضعقػة

 (. 42-1/41« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
  راوع

سمتصِيبٌ صيزاَسٌٌُىدىَّ
َ
ج ِْ
َ
-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌامك  

منُِىٌتتاغٍاووفيٌٍةيانٌتػصتٌٍمىشَتٌٍ  

  لِْسلَة»( نو 23) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 َح  قَ هُ وَ  ،قُت ؿِ يُ ل وَ قِ حْ ي يُ ذِ الَّ  اللُ »
 
ُ  رْ ػِ ، اغْ قُت ؿُ  يَ َٓ  ل

ِ
 ،دٍ َس أَ  ِت ـْ بِ  ةَ ؿَ اصِ ل فَ م  ٕ

ـَ ذِ الَّ  اءِ قَ بِ كْ إَ وَ  َؽ ق  بِ كَ  ؼ  حَ ا، بِ فَ ؾَ َخ دْ ا مُ فَ قْ ؾَ طَ  عْ س  وَ وَ  ،افَ تَ جَّ ا ُح فَ ـْ ؼ  لَ وَ   َؽ كَّ نِ فَ  ؛لؾِ بْ قَ  ـْ مِ  ي

ـَ ؿِ احِ الرَّ  ؿُ َح رْ أَ   .«...ق

 :$ األَل َباكِلقال 

 «إوسط»و ،(451 -17/451) «الؽبقر»الطرباين يف رواه  .ضعقػ»

 «حؾقة إولقاء»ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف  ،(الرياض -1/151-154)

غبة قال: روح بـ صالح قال: حدثـا بـ حؿاد بـ زُ  َأْحَؿدحدثـا  :(4/111)

، طـ «حؾقة إولقاء»كعقؿ يف  ومـ صريؼف أبق ،طاصؿ إحقل، طـ سػقان الثقري

 :أكس بـ مالؽ قال

سامة بـ زيد أ.. دطا .ڤلؿا ماتت فاصؿة بـت أسد بـ هاشؿ أم طؾل  

 ،.. فؾؿا فرغ.ا أسقد يحػرونيقب إكصاري وطؿر بـ الخطاب وغالمً أبا أو
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  ... فذكره، وقال الطرباين:فؼال ،جع فقفطفاض ،ملسو هيلع هللا ىلص دخؾ رسقل الل

 .«تػرد بف روح بـ الصالح»

 حال روح بـ صالح: فؼال: $ األَل َباكِل بق ـ

 :(2/154) «مجؿع الزوائد»يف  الَفْقَثؿلقال 

وبؼقة رجالف ، وفقف ضعػ، الَحاكِؿوفقف روح بـ صالح، وثؼف ابـ حبان و»

 .«رجال الصحقح

كظر رجقح، ذلؽ ٕن زغبة هذا  «وبؼقة رجالف رجال الصحقح» :ويف ققلف

 لف إٓ  بؾ لؿ يرو ،لقس مـ رجال الصحقح
 
، أققل هذا مع العؾؿ أكف يف الـَّسائل

 .ِثَؼة كػسف

قال الطرباين، فؼد ، كؿا وقد تػرد بف ،بؼل الـظر يف حال روح بـ صالح

، ولؽـ قد ضعػف مـ ققلفؿ أرجح الَفْقَثؿلذكر ، كؿا الَحاكِؿوثؼف ابـ حبان و

  :ٕمريـ ؛مـ ققلفؿا

 والجرح مؼدم طؾك التعديؾ بشرصف. ،أكف جرح :ألولا

 ،ا ما يقثؼ الؿجفقلقـف كثقرً فنك ،أن ابـ حبان متساهؾ يف التقثقؼ :واآلخر

كؼؾ ذلؽ ابـ كؿا  !وٓ مـ أبقه ،حتك الذيـ يصرح هق كػسف أكف ٓ يدري مـ هق

ٓ يخػك طؾك ، كؿا الَحاكِؿومثؾف يف التساهؾ  ،«الصارم الؿـؽل»طبد الفادي يف 

حتك  ،فؼقلفؿا طـد التعارض ٓ يؼام لف وزن ،الؿتضؾع بعؾؿ الرتاجؿ والرجال
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هق الحال يف ابـ ، كؿا ذكر لف سبب، فؽقػ مع بقاكفلؿ يُ  ،اكان الجرح مبفؿً  ولق

 وقال ابـ يقكس: ،(4/1115) طديػف ابـ فؼد ضعَّ  !؟صالح هذا

 .«رويت طـف مـاكقر» 

 وقال الدراقطـل:

 .«الَحِديثضعقػ يف »

 وقال ابـ ماكقٓ:

 .«ضعػقه»

 :ج لف حديثقـوقال ابـ طدي بعد أن خرَّ 

 .«ويف بعض حديثف كؽرة»

َثريخطل  $ األَل َباكِل بق ـو ، وغؾبة الَحِديثيف تصحقحف لفذا  الَؽق 

 فؼال: لؾؿذهب طـده:الفقى والتعصب 

ْقخن أومؿا تؼدم يتبقـ لؾؿـصػ  ما أكصػ العؾؿ حقـ  الَؽْقَثريا زاهدً  الشَّ

ًٓ  الَحِديثتؽؾؿ طؾك هذا  حقث اقتصر طؾك ذكر التقثقؼ السابؼ يف  ، تؼقيتفمحاو

ا لف مؿـ هؿ أكثر ن يشقر أقؾ إشارة إلك أن هـاك تضعقػً أدون  ،روح بـ صالح

 !وأوثؼ مؿـ وثؼف

 !كػسف «الَؽْقَثريمؼآت »مـ  (442ص) اكظر 
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يغؾب طؾقف الفقى  -مع سعة طؾؿف-أكف  ؛ومـ طجقب أمر هذا الرجؾ

ا الذيـ يرمقفؿ ضؾؿً  ،الَحِديثوأتباع  ،والتعصب لؾؿذهب ضد أكصار السـة

ا طؾك تقثقؼ ابـ معتؿدً  الَحِديثفرتاه هـا يؿقؾ إلك تؼقية هذا  ،بالحشقية

 الَحِديثكان  فنن !يعارض ما طؾقف أكصار السـة الَحِديثحبان ما دام هذا 

فاكظر إلقف  !ؼ رواتفو وثَّ أ ،ن كان ابـ حبان صححفإو ،هراه يرد  فتَ  ؛طؾقف ٓ لف

وقد  ،يف صالتف بعد خؾع الـعؾ الـجسة ملسو هيلع هللا ىلص  يؼقل يف حديث مضقفمثاًل 

وابـ  الَحاكِؿوتساهؾ » :قال؛ «فؿاقصحقح»يف  الَحاكِؿأخرجف ابـ حبان و

 !!«حبان يف التصحقح مشفقر

  .«فمؼآت»( مـ 135ص) اكظر 

، وإطاللف بتساهؾ «بل داودأصحقح »بقـتف يف كؿا  ؛صحقح الَحِديثو

ا، بؾ رجالف كؾفؿ ؛ ٕكف لقس فقف مـ لؿ يقثؼف غقرهؿالؿذكقريـ تدلقس خبقث

 .رجال مسؾؿ

وهق يف ذلؽ  ،وتضعقػف إياه ،واكظر إلقف يف كالمف طؾك حديث إوطال

، ثؿ تراه يعتؿد يف ذلؽ طؾك أن راويف طبد الل بـ طؿقرة مجفقل ،مصقب

  (:412ص ) يستدرك يف التعؾقؼ فقؼقل

، لؽـ صريؼتف يف ذلؽ أن يذكر يف «الثؼات»ذكره ابـ حبان يف  ،كعؿ»

حد الجفالة طـد طـ  مـ لؿ يطؾع طؾك جرح فقف، فال يخرجف ذلؽ «الثؼات»

 . ««...لسان الؿقزان» ـ حجر شذوذ ابـ حبان هذا يفأخريـ، وقد رد اب
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أن مـ مذهبف طدم آطتؿاد طؾك تقثقؼ  الَؽْقَثريطـ  فؼد ثبت هبذه الـؼقل

 الَحِديثن يصحح أفؽقػ ساغ لف  ،لتساهؾفؿا يف ذلؽ ؛الَحاكِؿابـ حبان و

 ،روح بـ صالحاويف الذي كحـ يف صدد الؽالم طؾقف لؿجرد تقثقؼفؿا لر

الؾفؿ  قد صرح غقرهؿا مؿـ هق أطؾؿ مـفؿا بالرجال بتضعقػف؟!أكف وٓسقؿا 

، فال تجعؾ الؾفؿ تعصبـا إٓ لقٓ العصبقة الؿذهبقة لؿ يؼع يف مثؾ هذه الخطقئة

 اهـ. (1)«لؾحؼ حقثؿا كان

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31-1/42« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌظادًظا

ستصِيبٌم صيزاَسٌٌُىدىَّ
َ
ج ِْ
َ
ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌامك

  لِْسلَة»( نو 24) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـَ ؾِ ائِ السَّ  ؼ  حَ بِ  َؽ لُ لَ ْس ل أَ ك  إِ  ؿَّ فُ الؾَّ  :اَل ؼَ ، فَ ةِ اَل ك الصَّ لَ إِ  فِ تِ قْ بَ  ـْ مِ  َج رَ َخ  ـْ مَ »  ق

 اللُ  َؾ بَ قْ .. أَ .ًراطَ  بَ َٓ ًرا وَ َش أَ  ْج رُ ْخ أَ  ؿْ ل لَ ك  نِ فَ  ،اذَ هَ  اَي َش ؿْ مَ  ؼ  حَ بِ  َؽ لُ لَ ْس أَ ، وَ َؽ قْ ؾَ طَ 

 .«ٍؽ ؾَ مَ  ُػ لْ أَ  فُ لَ  رَ ػَ غْ تَ اْس ، وَ فِ فِ ْج قَ بِ  فِ قْ ؾَ طَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

 ،(4/11) َأْحَؿدو ،(111-1/111) أخرجف ابـ ماجف .ضعقػ»

( مـ 34رقؿ ) لـ  وابـ الس   ،(2/24/4) «طؾل بـ الجعدحديث »والبغقي يف 

 ..................................................،(1)فضقؾ بـ مرزوقصريؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/411« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: ُفضقؾ بـ مرُزوق الؽقيف:1714)

 ا: ُفضقؾ بـ مرُزوق الؽقيف.م مؼروكً  7»

ويزيد، وأبق طـ: أبل حازم إشجعل، وأبل سؾؿة الجفـل، وطدي بـ ثابت. وطـف: وكقع، 

 كعقؿ، وطؾل بـ الجعد، وخؾؼ.

وثؼف سػقان بـ طققـة، وابـ َمِعقـ. وقال ابـ َطِدي: أرجق أكف ٓ بلس بف. وقال الـسائل: 
= 
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 مرفقًطا بف. أبل سعقد الخدري، طـ (1)ططقة العقيفطـ 

 وهذا سـد ضعقػ مـ وجفقـ:

 .وضعػف آخرون ،وثؼف جؿاطة ،فضقؾ بـ مرزوق :األول

ب َثريخطل  $ األَل َباكِل صق   يف تقثقؼف لػضقؾ بـ مرزوق، فؼال: الَؽق 

بق حاتؿ: ضعقػ أوقال » :(424) «مؼآتف»يف بعض  الَؽْقَثريوققل 

 .«تلْس بؾ وثؼف البُ  ،وجرحف غقر مػسر ،ولؿ يضعػف سقاه ،الَحِديث

 :فقف أخطاء مؽشقفة

 .«ؿ يضعػف غقر أبل حاتؿل» :: ققلفأواًل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ضعقػ، وكذا ضعػف طثؿان بـ سعقد.

وقال َأبق َطبد الل الحاكؿ: فضقؾ بـ مرزوق لقس  ...ا بالتشقع مـ غقر سب  قؾت: وكان معروفً 

 .«الصحقح»طقب طؾك مسؾؿ إخراجف يف مـ شرط الصحقح، 

ا، كان مؿـ يخطئ طؾك الثؼات، ويروي طـ ططقة وقال ابـ حبان: مـؽر الحديث جد  

 الؿقضقطات. قؾت: ططقة أضعػ مـف.

قال ابـ َطِدي: طـدي أكف إذا وافؼ الثؼات يحتج بف. وروى أحؿد بـ أبل خقثؿة، طـ ابـ َمِعقـ: 

  .اهـ ..«.ضعقػ

( 7111صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ ) 424)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ترجؿة: ططقة بـ سعد بـ ُجـَادة الَعْقيف الَجَدلل:

ططقة بـ سعد بـ ُجـَادة، بضؿ الجقؿ بعدها كقن خػقػة، الَعْقيف الَجَدلل، بػتح الجقؿ »

ا مدلًسا، مـ الثالثة، مات سـة والؿفؿؾة، الؽقيف، أبق الحسـ، صدوق يخطئ كثقًرا وكان شقعق  

 اهـ. « إحدى طشرة. بخ د ت ق
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 «التفذيب»يف ترجؿتف مـ  فنن ،وما أضـ هذا يخػك طؾك مثؾف ،فنكف باصؾ

 :بعد أن حؽك أققال الؿقثؼقـ لف ما كصف

يؽتب  ،ايفؿ كثقرً  ،صدوق ،الَحِديثأبقف: صالح ، طـ بل حاتؿأوقال ابـ »

، طـ .. قال مسعقد.ضعقػ :الـَّسائلوقال  ،ٓ :قال ؟يحتج بف :قؾت .حديثف

 .وقد طقب طؾك مسؾؿ إخراجف لحديثف .: لقس هق مـ شرط الصحقحالَحاكِؿ

 ،طؾك الثؼات كان يخطئ :«الضعػاء»وقال يف  .يخطئ «الثؼات»قال ابـ حبان يف 

 .(1)«الؿقضقطاتططقة  يروي طـو

، وابـ حبان؛ مع الَحاكِؿ، والـَّسائلفلكت ترى أكف قد ضعػف مع أبل حاتؿ 

 .تؼدم، كؿا أهنؿا مـ الؿتساهؾقـ يف التقثقؼ

 .«وجرحف غقر مػسر» :ا: ققلفثاكقً 

وهق  ،ر يف كػس كالم أبل حاتؿ الذي كؼؾتفبؾ هق مػسَّ  ،ؿ بفسؾَّ ففذا غقر مُ 

 :فؼال يف ترجؿتف ،وقد اطتؿد الحافظ ابـ حجر هذا الؼقل ،«ايفؿ كثقرً » :ققلف

 .«صدوق يفؿ»

 .«ستلبؾ وثؼف البُ » :ققلف :اثالثً 

ابـ ) التصريح باسؿ، طـ الَؽْقَثريإكؿا طدل و ،البستل هق ابـ حبان :قؾت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 577الطبعة الفـدية( ترجؿة رقؿ ) 122-3/123« )هتذيب التفذيب»اكظر:  (1)

 فضقؾ بـ مرزوق إغر الرقاشل. 
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وقد طؾؿت أن ابـ حبان كان لف  ،اا وتؿقيفً تدلقًس  (البستل) حبان( إلك ذكر كسبتف

 «الضعػاء»أخرى يف و ،(4/411) «الثؼات»فؿرة أورده يف  ،فقف ققٓن

ففق  ،ـ فقف سبب ضعػفٕكف بقَّ  ؛وآطتؿاد طؾك هذا أولك مـ إول ،(1/112)

 ر يف الؿصطؾح أيًضا.تؼرَّ كؿا  ؛م طؾك التعديؾؼدَّ يُ  ،جرح مػسر

وهق ضعقػ  ،ططقة العقيفأكف مـ رواية  الَحِديثالقجف الثاين يف تضعقػ 

 :«التؼريب» قال الحافظ يف .اأيًض 

 .(1)«مدلًساا كان شقعق   ،ايخطئ كثقرً  ،صدوق» 

وقد خالػقا  ،مع أهنؿ قؾة ،ؼفؼدم طؾك ققل مـ وثَّ يُ  ،ففذا جرح مػسر

 .(1)«هتذيب التفذيب» وتجد أققالفؿ يف ،جؿفقر إئؿة الذيـ ضعػقه

كؿا  ؛هل خالصة هذه إققال «التؼريب»طـ  وطبارة الحافظ التل كؼؾتفا

َهبِلفال كطقؾ الؽالم بذكرها، ولفذا جزم  ،ٓ يخػك طؾك البصقر هبذا العؾؿ  يف الذَّ

 .«ضعقػ»بلكف  «الؿقزان»

أما تدلقسف؛ فالبد مـ بقاكف ها هـا؛ ٕن بف تزول شبفة يليت حؽايتفا، فؼال 

 :ما كصف «الضعػاء»ابـ حبان يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 7111صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ ) 424)ص« تؼريب التفذيب»اكظر:  (1)

 دة الَعْقيف الَجَدلل.ططقة بـ سعد بـ ُجـَا

ترجؿة: ططقة بـ  (714الطبعة الفـدية( ترجؿة رقؿ ) 4/117« )هتذيب التفذيب»اكظر:  (1)

 سعد بـ ُجـَادة الَعْقيف الَجَدلل.
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الؽؾبل؛ يحضر سؿع مـ أبل سعقد أحاديث، فؾؿا مات جعؾ يجالس »

تف، فنذا قال الؽؾبل  ،كذا، فقحػظف، وكـاه أبا سعقد ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل الل :بُصػَّ

 ويروي طـف، فنذا ققؾ لف: مـ حدثؽ هذا؟ فقؼقل:

فقتقهؿقن أكف يريد أبا سعقد الخدري، وإكؿا أراد  .حدثـل أبق سعقد

 .«ٓ يحؾ كتب حديثف إٓ طؾك التعجب :قال الؽؾبل!

ْقخما كان مققػ  -الؼاريء الؽريؿأيفا -ففؾ تدري  تجاه  الَؽْقَثري الشَّ

تؾؽ إققال الؿشار إلقفا يف تضعقػ الرجؾ؟ إكف لؿ يشر إلقفا أدكك إشارة، 

 اكظر ؼقه، إمر الذي يـؽره طؾك خصقمف.واكتػك بذكر أققال الؼؾة الذيـ وثَّ 

 .«مؼآتف»( مـ 421ص )

تضعقػف أمر ٓ يصؾح أن يؽقن ولقتف وقػ طـد هذا، بؾ إكف أوهؿ أن سبب 

 (:427 ص) فؼال ،اجرًح 

 .«ـ لف الرتمذي طدة أحاديثوططقة جرح بالتشقع، لؽـ حسَّ »

ن أنيفام ب ـ؛فساح الؿجال لتؼديؿ أققال الؿقثؼقمـ هذا إ قصدو

مع  ،وهق سبب غقر جارح طـد الؿحؼؼقـ ،الؿضعػقـ إكؿا ضعػقه بسبب تشقعف

 .تؼدم يف كالم الحافظ ابـ حجركؿا  ؛اأن السبب يف الحؼقؼة إكؿا هق خطمه كثقرً 

 !اإلكصاف والحؼطـ  فاكظر كؿ يبعد التعصب بصاحبف

وأما تحسقـ الرتمذي لف فال حجة فقف بعد ققام الؿاكع مـ تحسقـ  
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وهذا شلء ٓ يخػك طؾك  ،والرتمذي متساهؾ يف التصحقح والتحسقـ ،الَحِديث

فؼد كؼؾ هق كػسف يف كالمف طؾك حديث إوطال  -طػا الل طـا وطـف- ْقخالشَّ 

 :ابـ دحقة أكف قال، طـ الذي سبؼت اإلشارة إلقف

 .«!؟واهقة َأَساكِقدو ،ـ الرتمذي مـ أحاديث مقضقطةكؿ حسَّ » 

َهبِلوطـ   :أكف قال الذَّ

 .«ٓ يعتؿد العؾؿاء طؾك تصحقح الرتمذي»

 .«الَؽْقَثريمؼآت » ( مـ411ص ) كظرا 

  !ويف آخر غقر حجة ،فاكظر كقػ يجعؾ كالم الرجؾ يف مقضع حجة

َثريكالم  $ األَل َباكِل أورد  حف صر  وأك   ،يف تقثقؼة لعطقة العقيف الَؽق 

 فؼال: !شبفة التدلقس طـف كوكػ ،ؿاعبالس  

  :شبفة التدلقس بؼقلفطـ  ثؿ أجاب

 .«احتؿال التدلقس وٓسقؿا مع الؿتابعةوبعد التصريح بالخدري ٓ يبؼك »

هق الخدري،  الَحِديثيعـل أن ططقة قد صرح بلن أبا سعقد يف هذا 

 فاكدفعت شبفة كقكف هق الؽؾبل الؽذاب.

كؿا -ح ٕن ابـ حبان صرَّ  ؛وهذا دفع هزيؾ، فالشبفة ٓ تزال قائؿة :قؾت

كان  ؛بلبل سعقد ويؽـقف ،الؽؾبل، طـ أن ططقة لؿا كان يحدث -تؼدم كؼؾف طـف

طـف يتقهؿقن أكف يريد الخدري، فؿـ أيـ لؾشقخ  الَحِديثالذيـ يسؿعقن 
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إكؿا هق مـ ططقة ولقس مـ تقهؿ الراوي  «الخدري»ـأن التصريح ب الَؽْقَثري

هذان احتؿآن ٓ سبقؾ  !؟الحػظسقئ  فؼد طؾؿت أكف كان ،أو مـ وهؿف ،طـف

 .وبذلؽ تبؼك شبفة التدلقس قائؿة ،إلك ردهؿا

 :ففل ما فسره بؼقلف قبؾ ،وأما الؿتابعة التل أشار إلقفا

الخدري، بؾ تابعف أبق الصديؼ طـف يف رواية طبد طـ  ولؿ يـػرد ططقة»

 .««..طؾؾف» طـد ابـ حبان، وإن أطؾف بف أبق الػرج يف ثَِؼة الحؽؿ بـ ذكقان، وهق

ْقخلؼد طاد  :قؾت إلك آطتداد بتقثقؼ ابـ حبان مع اطرتافف بشذوذه يف  الشَّ

  :عقـ يف ابـ ذكقان هذاسبؼ الـؼؾ طـف، هذا مع ققل ابـ مَ ، كؿا ذلؽ

 .«ٓ أطرفف»

 !؟فنذا لؿ يعرفف أمام الجرح والتعديؾ، فلكك ٓبـ حبان أن يعرفف

لجفالة الراوي طـف، فنطالل أبل الػرج  ؛فتبقـ أن ٓ ققؿة لفذا الؿتابع

 هـ.ا (1)«..!.حؼ ٓ غبار طؾقف طـد مـ يـصػ ؛لؾحديث بف

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 31-1/31« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
ٌظاةػ

صيويٌأوَامٌ
َ
ج ِْ
َ
ٌٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-امك

ٌ!يفٌامتِظلٌمدسيثٌوِضِعتصديدٌٍ

 لِْسلَة»( نو 25) رقم احَلِديث ِعيفة السِّ  /«الضَّ

دٍ ُمحَ  ؼ  حَ بِ  َؽ لُ لَ ْس أَ  !ب  ا رَ يَ  :اَل قَ  ؛ةَ قئَ طِ الخَ  مُ آدَ  َف رَ تَ ا اقْ ؿَّ لَ »  .للِ  َت رْ ػَ ا غَ ؿَ لَ  ؿَّ

دً ُمحَ  َت فْ رَ طَ  َػ قْ كَ وَ  !مُ ا آدَ : يَ اللُ  اَل ؼَ فَ  ل ـِ تَ ؼْ ؾَ ا َخ ؿَّ لَ  !ب  ا رَ يَ  :اَل ؟ قَ فُ ؼْ ؾُ ْخ أَ  ؿْ لَ وَ  ،اؿَّ

 فِ  َت خْ ػَ كَ وَ  ،كَ دِ قَ بِ 
َّ
 :اقبً تُ ؽْ مَ  شِ رْ العَ  ؿِ ائِ قَ قَ  كؾَ طَ  ُت يْ أَ رَ ل، فَ ِس أْ رَ  ُت عْ فَ رَ  ؛َؽ وحِ رُ  ـْ مِ  ل

دٌ ُمحَ   اللُ َّٓ إِ  فَ لَ  إِ َٓ    قُل ُس رَ  ؿَّ
ِ
 بَّ َح  أَ َّٓ إِ  َؽ ؿِ ك اْس لَ إِ  ْػ ِض تُ  ؿْ لَ  َؽ كَّ أَ  ُت ؿْ ؾِ عَ ، فَ الل

َ  فُ كَّ إِ  !مُ ا آدَ يَ  َت قْ دَ َص  :اللُ  اَل ؼَ فَ . َؽ قْ لَ إِ  ِؼ ؾْ الخَ   لَ إِ  ِؼ ؾْ الخَ  ب  َح َٕ
َّ
 دْ ؼَ فَ  فِ ؼ  حَ ل بِ ـِ طُ ، ادْ ل

دٌ ُمحَ  َٓ قْ لَ ، وَ َؽ لَ  ُت رْ ػَ غَ   .«َؽ تُ ؼْ ؾَ ا َخ مَ  ؿَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

 ، وطـف ابـ طساكر(1/115) «الؿستدرك»يف  الَحاكِؿأخرجف  .مقضقع»

بـعؿة ربف( مـ  ملسو هيلع هللا ىلصث بف باب: ما جاء فقؿا تحدَّ ) ، وكذا البقفؼل يف(1/414/1)

 :(1)بـ مسؾؿ الػفريطبد اهلل مـ صريؼ أبل الحارث  (5/733) «دٓئؾ الـبقة»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/772« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)
= 
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، طـ أبقف، طـ (1)طبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿكبلكا  :ةسؾؿَ حدثـا إسؿاطقؾ بـ مَ 

 :الَحاكِؿوقال  .اطؿر بـ الخطاب مرفقطً ، طـ جده

وهق أول حديث ذكرتف لعبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ  ،صحقح اإلسـاد»

 .«يف هذا الؽتاب

َهبِلفتعؼبف   :بؼقلف الذ 

وطبد الل بـ مسؾؿ الػفري ٓ أدري مـ  ،وطبد الرحؿـ واه ،بؾ مقضقع»

 .«هق

  :وقال ،الَحِديثلفذا  «طتدالمقزان آ»أورده يف  هذا والػفري قؾت:

 .(1)«..«دٓئؾ الـبقة»خرب باصؾ رواه البقفؼل يف »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ( ترجؿة: طبدالل بـ مسؾؿ أبق الحارث الِػْفِري:7441)

طبد الل بـ مسؾؿ، أبق الحارث الِػْفِري. روى طـ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿة بـ َقْعـَب، طـ طبد »

رواه الَبقفؼل يف «. محؿد ما خؾؼتؽلقٓ  ،يا آدم»ًرا باصاًل فقف: الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ خبَ 

 اهـ. .« .«دٓئؾ الـبقة»

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -471)ص« تؼريب التفذيب»يف $قال ابـ حجر  (1)

 الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ: ( ترجؿة: طبد4315)

طبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ العدوي مقٓهؿ، ضعقػ، مـ الثامـة، مات سـة اثـتقـ »

 اهـ. « وثؿاكقـ. ت ق

( ترجؿة: 7441صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/772« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 الحارث الػفري.  لالل بـ مسؾؿ أب طبد
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 وقال البقفؼل:

 .«وهق ضعقػ ،تػرد بف طبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ»

ووافؼف الحافظ ابـ حجر ، (1/414) «تاريخف»وأقره الحافظ ابـ كثقر يف 

 :فلقق طؾك «الؿقزان»أصؾف « الؾسان»يف 

 .«خرب باصؾ»

 :وزاد طؾقف ققلف يف هذا الػفري

 .(1)«ف مـ صبؼتففنك ،ٓ أستبعد أن يؽقن هق الذي قبؾف»

 :والذي قبؾف هق طبد الل بـ مسؾؿ بـ رشقد؛ ذكره ابـ حبان، فؼال :قؾت

 ُب تْ قعة، ٓ يحؾ كَ فِ ، يضع طؾك لقث ومالؽ وابـ لَ الَحِديثمتفؿ بقضع »

 .«ابـ هدبة كسخة كلهنا معؿقلة روى طـحديثف، وهق الذي 

، مـ صريؼ أخرى (114) «الؿعجؿ الصغقر»أخرجف الطرباين يف  الَحِديثو

 :قال، ثؿ الرحؿـ بـ زيدطبد طـ 

 .«طؿر إٓ هبذا اإلسـادطـ  ىروٓ يُ » 

  :(8/352) «ؿعج  الؿَ »يف  الَفق َثؿلوقال 

 .«وفقف مـ لؿ أطرففؿ ،«الصغقر»و ،«إوسط» رواه الطرباين يف»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفـد(  -رف الـظامقة ا/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة دائرة الؿع4« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 الحارث الػفري.  لأبالل بـ مسؾؿ  ( ترجؿة: طبد1751ترجؿة رقؿ )
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قال شقخ وهذا إطالل قاصر ما دام فقف طبد الرحؿـ بـ زيد.  :قؾت

 :(12ص ) «يف التقسؾ والقسقؾةالؼاطدة الجؾقؾة » اإلسالم ابـ تقؿقة يف

 ف كػسف قد قال يف كتابفنك ،كؽر طؾقفمؿا أُ  الَحِديثلفذا  الَحاِكؿورواية »

 :«الؿدخؾ إلك معرفة الصحقح مـ السؼقؿ»

ٓ يخػك  ،أبقف أحاديث مقضقطة روى طـطبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ » 

 .«ؾفا مـ أهؾ الصـعة أن الحؿؾ فقفا طؾقفـ تلمَّ طؾك مَ 

 اهـ.. «ايغؾط كثقرً  ،وطبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ ضعقػ باتػاقفؿ قؾت:

لك ذلؽ ابـ إوقد سبؼف  ،وصدق شقخ اإلسالم يف كؼؾف اتػاقفؿ طؾك ضعػف

بؾ ضعػف ا لف، ؽ لـ تجد إٓ مضعػً فنك ،الرجال ؽ إذا فتشت كتَب فنك ،الجقزي

  اجد  
 
  :الطحاوي ، وقالوابـ سعد ،بـ الؿديـل طؾل

 .«يف الـفاية مـ الضعػ الَحِديثأهؾ العؾؿ بحديثف طـد »

 :وقال ابـ حبان

ـ رفع حتك كثر ذلؽ يف روايتف مِ  ،ب إخبار وهق ٓ يعؾؿكان يؼؾِ »

 .«وإسـاد الؿقققف، فاستحؼ الرتك ،الؿراسقؾ

 :الَحاكِؿطـ  ما سبؼ وقال أبق كعقؿ كحق

 .«أبقف أحاديث مقضقطة روى طـ»

ومـ  ،مـ إحاديث التل أصؾفا مقققف الَحِديثولعؾ هذا  :قؾت
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، ويميد هذا أن أبا ملسو هيلع هللا ىلص اإلسرائقؾقات، أخطل طبد الرحؿـ بـ زيد فرفعفا إلك الـبل

مـ صريؼ الػفري الؿتؼدم بسـد آخر  (714ص ) «الشريعة» بؽر أجري أخرجف يف

 .طؾقفمقققًفا طؿر بـ الخطاب ، طـ جده، طـ أبقف، طـ طبد الرحؿـ بـ زيد، طـ لف

 حدثـل أبل :مـ صريؼ أبل مروان العثؿاين قال (715 - 711ص ) اهورو

، طبد الرحؿـ بـ أبل الزكاد، طـ طثؿان بـ خالد (وهق خطل ،ابـ :يف إصؾ)

 :أبقف قالطـ 

الؾفؿ إين  :أكف قال ڠطؾك آدم  مـ الؽؾؿات التل تاب الل »

دأسللؽ بحؼ   .إلخ ...ادطـل بحؼف :ولقس فقف ،كحقه «الَحِديث ...طؾقؽ ُمحؿَّ

رويا  وطثؿان وابـف أبق مروان ضعقػان ٓ يحتج هبؿا لق ،وهذا مقققف

ًٓ ويَ ا، فؽقػ وقد رَ ا مرفقطً حديثً  وهق قد  ،ا طؾك بعض أتباع التابعقـ مقققفً ا قق

كتبفؿ التل طـ  أو ،سؾؿتفؿأو غقر مُ  ،سؾؿة أهؾ الؽتابمـ مُ  -والل أطؾؿ-أخذه 

 بقـف شقخ اإلسالم يف كتبف.كؿا  ؛لـا هبا ثَِؼة ٓ

شقخ مـ أهؾ الؿديـة مـ ، طـ (1/411/1) وكذلؽ رواه ابـ طساكر

 .وفقف مجاهقؾ ،طؾقفمقققًفا أصحاب ابـ مسعقد مـ ققلف 

رم أن حؽؿ طؾقف فال َج  ،ملسو هيلع هللا ىلص طـف ٓ أْصَؾ لف الَحِديثأن  ؛وجؿؾة الؼقل

َهبِلبالبطالن الحافظان الجؾقالن   .(1)اتؼدم الـؼؾ طـفؿكؿا  ؛والعسؼالين الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد ضعػ الحديث جؿع مـ الحػاظ:قؾت:  (1)
= 
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 ف الـبلرَ طَ  ڠصريح يف أن آدم  الَحِديثأن  :ومؿا يدل طؾك بطالكف

وقد جاء يف  ،وقبؾ هبقصف إلك إرض ،وكان ذلؽ يف الجـة ،طؼب خؾؼف ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .«الرتغقب والرتهقب»يف  $كالحافظ الؿـذري  

 .«إذكار»يف  $والـقوي  

 .«الؼاطدة الجؾقؾة»يف  $وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  

 (.51/1« )مصباح الزجاجة»يف  $والبقصقري  

 .(41)ص « كزل إبرار»يف  $وصديؼ خان  

 .«الملل الؿصـقطة»يف  $واإلمام السققصل  

 .«تذكرة الؿقضقطات»يف  $وضعػف اإلمام الػتـل  

 .«فقض الؼدير»يف  $والؿـاوي  

 مع أكف يرى بجقاز التقسؾ بالـبل والصالحقـ.« فتح الؼدير»يف  $واإلمام الشقكاين  

 وحسـ الحديث أربعة مـ األئؿة الحػاظ: 

 .(741-741)ص « الؿتجر الرابح يف ثقاب العؿؾ الصالح»يف  $حسـف الحافظ الدمقاصل 

الرتغقب »كؿا يف  -رحؿفؿ الل-حسـف الحافظ أبق الحسـ الؿؼدسل شقخ الحافظ الؿـذري 

 (.144/ص 4)ج« والرتهقب

 (.121/ص 1)ج «تخريج أحاديث اإلحقاء»يف  $حسـف الحافظ العراقل  

 (.141/ص 1)ج« ذكارأمالل إ»يف  $حسـف الحافظ ابـ حجر العسؼالين 

« مصباح الزجاجة»يف  $كؿا ذكر ذلؽ الحافظ البقصقري  $وصححف ابـ خزيؿة 

 .(22/ص 1)ج

 فرد الحديث بالتصـقػ مـ الؿشايخ:أومؿـ 

« سالم محؿد بـ طبد القهاب بالرد طؾك مجاكبة إلباين فقف الصقابآكتصار لشقخ اإل» 

 يف أكثر مـ مقضع. $طؾقف الشقخ إلباين  ، وقد ردَّ $لؾشقخ إسؿاطقؾ إكصاري 

 لؾشقخ صالح العصقؿل. « الؾفؿ إين أسالؽ بحؼ السائؾقـ :الػصؾ بقـ الؿتـازطقـ يف حديث»
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 ،أكف لؿ يعرفف إٓ بعد كزولف إلك الفـد -طؾك ضعػف-حديث إسـاده خقر مـ هذا 

 .(714) الَحِديث! اكظر ذانإيف  باسؿف وسؿاطف

َثري وهؿَ  $ األَل َباكِلبقـ  ف لفذا ومجازفتف وتصحقَح  -فطػا اهلل طـ-الَؽق 

 فؼال: الؿقضقع: الَحِديث

ْقخفؼد جازف كؾف، ومع هذا  مع اطرتافف بضعػ  ؛وصححف الَؽْقَثري الشَّ

 :فؼال ،(421ص ) لؽـف استدرك ،طبد الرحؿـ بـ زيد

 .«ـتؼك بعض أحاديثفومثؾف يُ  ،بؾ بالقهؿ ،فؿ بالؽذبتَّ إٓ أكف لؿ يُ »

طـ  -تؼدمكؿا - لؼد بؾغ بف القهؿ إلك أكف روى أحاديث مقضقطة قؾت:

لق  ؛الَؽْقَثرين يـتؼل مـ حديثف حتك طـد أفؿثؾف ٓ يصؾح  ،وأبل كعقؿ الَحاكِؿ

يف صدد حؽؿف بالقضع  (71ص ) ، فاسؿع إن شئت ما قالفالعصبقة والفقى

 طؾك حديث:

  (.17) ، وقد تؼدم برقؿ«...ـِ مَ الد   اءَ رَ ْض َخ وَ  ؿْ اكُ يَّ إِ »

أو الضعػ الشديد مـ حقث  ،وإكؿا مدار الحؽؿ طؾك الخرب بالقضع»

أو الػاحش الخطل  ،فؿ بالؽذبتَّ أو الؿُ  ،ابهق اكػراد الؽذَّ  ؛قةالَحِديث الصـاطة

 .«بف

طؾك طبد الرحؿـ بـ زيد الػاحش  الَحِديثوقد طؾؿت مؿا سبؼ أن مدار 

اا الخطل، فقؽقن حديثف ضعقػً   طؾك أقؾ إحقال طـده لق أكصػ! جد 
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  (:293ص ) ومـ طجقب أمره أكف يؼقل طؼب طبارتف السابؼة

ف مالؽ فقؿا ؾَ بِ حقث رأى أن الخرب مؿا قَ  ،الَحاكِؿوهذا هق الذي فعؾف »

 :حقث قال ٕبل جعػر الؿـصقر ،روى بـ حؿقد طـف

 .«ڠوهق وسقؾتؽ ووسقؾة أبقؽ آدم  

رأى أن الخرب مؿا قبؾف مالؽ؟! ففؾ يؾزم مـ كقن  الَحاكِؿفؿـ أيـ لف أن 

 !هذا ما ٓ يؼقلف إكسان ؟!أي إمامطـ  ا أكف كان يحػظ كؾ شلءالرجؾ كان حافظً 

.. وإٓ فؿـ ادطك ذلؽ فؼد .رأى الَحاكِؿفؿثؾ هذا ٓبد فقف مـ كؼؾ يصرح بلن 

 .ما لقس لف بف طؾؿ اػَ قَ 

ففؾ ذلؽ يؾزم غقره أن يؼبؾف وهق لؿ يذكر  ،ؾ الخرببِ ا قَ أن مالؽً  ثؿ هْب 

أفال يجقز أن يؽقن ذلؽ مـ اإلسرائقؾقات  .ملسو هيلع هللا ىلص إسـاده الؿتصؾ مـف إلك الـبل

مثؾ كعب  ،سؾؿة أهؾ الؽتاببعض مُ طـ  التل تساهؾ العؾؿاء يف روايتفا

باطرتاف  ؛هريرة وأبق ،وابـ طباس ،إحبار، فؼد كان يروي طـف بعضفا ابـ طؿر

مؼالة كعب إحبار واإلسرائقؾقات( فنذا جاز هذا  - 47ص ) كػسف الَؽْقَثري

 بؾك.، ثؿ بؾك ؟لفمٓء، أفال يجقز ذلؽ لؿالؽ

ا لؾحديث ا مؼقيً فثبت أن ققل مالؽ الؿذكقر ٓ يجقز أن يؽقن شاهدً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص الـبلطـ  الؿروي

 !؟كقػ ودون ثبقتف خرط الؼتاد مالؽ،طـ  ثبت ذلؽ وهذا كؾف يؼال لق
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دوهق  ،ف يرويف طـف ابـ حؿقدفنك يف الراجح طـد  (1)بـ حؿقد الرازي ُمحؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/111« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

ازي:4171)  ( ترجؿة: محؿد بـ حؿقد الرَّ

 حؿقد الرازي الحافظ.د ت ق: محؿد بـ »

 ل، وابـ الؿبارك، وهق ضعقػ.طـ يعؼقب الُؼؿ  

 قال يعؼقب بـ شقبة: كثقر الؿـاكقر. وقال الُبخاري: فقف كظر. وكذبف َأبق زرطة.

ُث طـف بحرف.  وقال َفْضؾؽ الرازي: طـدي طـ ابـ حؿقد خؿسقن ألػ حديث، وٓ ُأحد 

طـ « الؿغازي»قال: قرأ طؾقـا ابـ حؿقد كتاب وروى محؿد بـ شاذان طـ إسحاق الَؽْقَسج، 

طـ سؾؿة، فؼؾت « الؿغازي»سؾؿة إبرش، فُؼضل أين صرُت إلك طؾل بـ مِْفران، فرأيتف يؼرأ 

ـُ ُحؿقد ! ل؟وقال: سؿعف محؿد بـ حؿقد مـ يعـل طـ سؾؿة، فتعجب طؾل   ،لف: قرأه طؾقـا اب

 اب.وطـ الَؽْقسج قال: أشفد أكف كذَّ 

ثـا، ما رأيُت َأْجرَأ طؾك الل مـف، كان وقال صالح َج  ـَ حؿقد يف كؾ شلء يحد  َزرة: كـا كتَّفؿ اب

 يلخذ أحاديَث الـاِس فقؼؾب بعَضف طؾك بعض.

ـَ حؿقد كان  ـُ حؿقد، وكان والل يؽذب. وجاء طـ غقر واحٍد أنَّ اب وقال ابـ ِخراش: حدثـا اب

 يسرق الحديث.

الَجَزري: ما رأيت أحذق بالؽذب مـ ابـ حؿقد ومـ  وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال صالح

اَذُكقين.  ابـ الشَّ

ث إستاذ طـ ابـ حؿقد! فننَّ َأحؿد بـ  وقال أبق طؾل الـقسابقري: قؾُت ٓبـ ُخزيؿة: لق حدَّ

ـَ الثـاء طؾقف! قال: إكف لؿ يعرفف، ولق طرفف كؿا طرفـاه ما أثـك طؾقف أصاًل   .حـبؾ قد أحس

ال: سؿْعُت َفْضؾؽ الرازي يؼقل: دخْؾُت طؾك محؿد بـ حؿقد وهق َعسَّ وقال أبق أحؿد ال

ب إساكقد طؾك الؿتقن.  يرك 

قؾت: ولؿ يؽـ يحػظ الؼرآن؛ فؼد قال محؿد بـ جرير الطربي فقؿا صحَّ طـف، قال: قرأ طؾقـا 

 : لُقْثبِتقك أو َيْؼُتؾقك أو يجرحقك.يزامحؿد بـ حؿقد الر

ُث وقال أبق بؽر الصغاين: حد ث طـف؟ فؼال: وما لل ٓ ُأحد  ثـا محؿد بـ ُحؿقد، فؼقؾ لف: َأُتحد 
= 
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 ،هؾل طؾقفوالذ   َأْحَؿدوثـاء  ،عقـ إياهاطتؿد هق طؾك تقثقؼ ابـ مَ ، ثؿ الَؽْقَثري

إئؿة لف، بؾ وطـ تؽذيب كثقريـ مـفؿ إياه، مثؾ تضعقػ جؿفقر طـ  وتغافؾ

وصرح هذا أكف كان يتعؿد الؽذب، ومثؾ ابـ  ،رطةوأبل زُ  ،الـَّسائلو ،أبل حاتؿ

دفؼد حؾػ بالل أكف كان يؽذب، وقال صالح بـ  ،خراش  :إسدي ُمحؿَّ

 .«كؾ شلء كان يحدثـا ابـ حؿقد كـا كتفؿف فقف»

 :وقال يف مقضع آخر 

 .«أجرأ طؾك الل مـف اأحاديثف تزيد، وما رأيت أحدً كاكت »

  :اوقال أيًض  

اسؾقؿان  ؛بالؽذب مـ رجؾقـ ا أحذَق ما رأيت أحدً » دو ،قينذكُ الشَّ  ُمحؿَّ

 .«بـ حؿقد، كان يحػظ حديثف كؾف

  :وقال أبق طؾل الـقسابقري

دطـ  ث إستاذحدَّ  لق :قؾت ٓبـ خزيؿة» قد  َأْحَؿد فنن ،بـ حؿقد ُمحؿَّ

 .«طرفـاه ما أثـك طؾقف أصاًل كؿا  طرفف إكف لؿ يعرفف، ولق :أحسـ الثـاء طؾقف؟ فؼال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ث طـف َأحؿد بـ حـبؾ وابـ معقـ  ؟!طـف، وقد حدَّ

ـْ فاتف ابـ ُحؿقد يحتاج أن يـزل يف طشرة آٓف حديث. ومـ آخر أصحاب  وقال َأبق ُزرطة: َم

 ابـ حؿقد أبق الؼاسؿ البغقي وابـ جرير الطربي.

 اهـ. « مات سـة ثؿان وأربعقـ ومئتقـ
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ا، والؽذب أققى ففذه الـصقص تدل طؾك أن الرجؾ كان مع حػظف كذابً 

وأبقـفا، فؽقػ ساغ لؾشقخ تؼديؿ التعديؾ طؾك الجرح الؿػسر  ،أسباب الجرح

غ تعصبف طؾك أكصار السـة طؾؿ ذلؽ طـد مـ يعرف مبؾ !؟مع أكف خالف معتؼده

 .وطػا طـف ،سامحف الل ،، وشدة طداوتف إياهؿالَحِديثوأهؾ 

مالؽ قصة باصؾة مقضقطة، طـ  فتبقـ مؿا ذكركاه أن هذه الؼصة الؿروية

 «الؼاطدة الجؾقؾة» وقد حؼؼ الؼقل يف ذلؽ طؾك صريؼة أخرى شقخ اإلسالم يف

، «الصارم الؿـؽل» وابـ طبد الفادي يف ،(«مجؿقع الػتاوى»ضؿـ  - 1/114)

 .فقؿا أوردت كػاية فنن ،فؾقراجعفؿا مـ أراد الؿزيد مـ آصالع طؾك بطالهنا

 اهـ. (1)«، وخطل مـ خالػملسو هيلع هللا ىلص وبذلؽ ثبت وضع حديث تقسؾ آدم بالـبل

وما قبؾف مـ  الَحِديثسبب اإلصالة يف تحؼقؼ هذا  أن   $ األَل َباكِل حوض  

َثريأحاديث التقسؾ مغالطات  اآلثار السقئة طـ  يف هذا الباب: وتؽؾؿ الَؽق 

ِعقػةأحاديث التقسؾ ، طـ الـاتجة  : فؼال:الض 

وطؾك إحاديث التل  ،(1)ا يف تحؼقؼ الؽالم طؾقفولؼد أصؾت كثقرً »

لؿا وقػت  ،ا لذلؽوجدت كػسل مضطر   ، وما كـت أود ذلؽ لقٓ أين(4)قبؾف

ْقخطؾك مغالطات   يغرت هبا لئالَّ  ؛فرأيت مـ القاجب الؽشػ طـفا ،الَؽْقَثري الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.24-1/33« )السؾسؾة الضعقػة» (1)

 (. 15اإلشارة هـا إلك الحديث رقؿ ) (1)

 ( وهل أحاديث التقسؾ الضعقػة. 17، 14، 11اإلشارة هـا إلك إحاديث: ) (4)
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 .فؿعذرة إلك الؼراء الؽرام !مـ ٓ طؾؿ لف بؿا هـالؽ

ِعقػةوإن مـ أثار السقئة التل تركتفا هذه إحاديث  ،هذا  ؛يف التقسؾ الضَّ

التقسؾ الؿشروع إلك التقسؾ الؿبتدع، ذلؽ ٕن طـ  ا مـ إمةأهنا صرفت كثقرً 

طؾك استحباب التقسؾ إلك اهلل تعالك باسؿ مـ  -فقؿا أطؾؿ-العؾؿاء متػؼقن 

أو صػة مـ صػاتف تعالك، وطؾك تقسؾ الؿتقسؾ إلقف تعالك بعؿؾ صالح  ،أسؿائف

 .مف إلقف قد  

ا فقف، مختؾػً ا كقكف أمرً طـ  ف ٓ يخرجفنك ،ومفؿا ققؾ يف التقسؾ الؿبتدع

 َؽ يبُ رِ ا يَ مَ  ع  دَ »: ملسو هيلع هللا ىلص  بؼقلفوطؿاًل  ،ااحتقاصً  ؛فؾق أن الـاس أكصػقا ٓكصرفقا طـف

- ، ولؽـفؿ(1)الؿشروع التقسؾإلك العؿؾ بؿا أشركا إلقف مـ  «َؽ يبُ رِ  يَ ا اَل ك مَ لَ إِ 

كلكف مـ  ،ػ فقفوتؿسؽقا بالتقسؾ الؿختؾَ  ،هذاطـ  أطرضقا -مع إسػ

ؽ ٓ تؽاد فنك !مقها مالزمتفؿ لؾػرائضوٓزَ  ،إمقر الالزمة التل ٓبد مـفا

بدطاء يقم الجؿعة وغقره إٓ ضؿـف التقسؾ الؿبتدع،  ا يدطقا أو طالؿً تسؿع شقخً 

ؽ ٓ تؽاد تسؿع أحدهؿ يتقسؾ بالتقسؾ فنك ؛وطؾك العؽس مـ ذلؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ »يف  $قؾت: ومـ أحسـ مـ قرر ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  (1)

فؼد صرح  ،$مـ الحػاظ كؿا قال الحافظ ابـ حجر  $؛ وابـ تقؿقة «والقسقؾة

(؛ وكذلؽ شفد لف 4/112« )التؾخقص الحبقر»باستحؼاق ابـ تقؿقة رتبة حافظ كؿا يف 

صبؼات »و« صقن الؿـطؼ»برتبة )حافظ مجتفد شقخ آسالم( يف  $الحافظ السققصل 

( كؼؾ فقفا ثـاء ابـ الزمؾؽاين 134/4« )ائرإشباه والـظ»(، و1177)ترجؿة رقؿ « الحػاظ

 طؾك شقخ آسالم.
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ٓ أكت إٓ إلف  ،لؽ الحؿد أسللؽ بلن الؾفؿ إين :كلن يؼقل مثاًل  ،الؿستحب

الؿـان، يا بديع السؿقات وإرض، يا ذا الجالل  ،وحدك ٓ شريؽ لؽ

طل فقف االسؿ األطظؿ الذي إذا دُ  مع أن  .. .إين أسللؽ ،يا قققم ،يا حل ،واإلكرام

 .فقؿا صح طـف ملسو هيلع هللا ىلص قالكؿا  :ئؾ بف أططكوإذا ُس  ،بف أجاب

يتقسؾ هبذا أو بغقره مؿا يف ا أحدً  -أيفا الؼارئ الؽريؿ-ففؾ سؿعت  

لؿ أسؿع ذلؽ، وأضـ أن جقابؽ سقؽقن كذلؽ،  إكـلا: ا أكا فلققل آسػً معـاه؟ أمَّ 

ِعقػةفؿا السبب يف هذا؟ ذلؽ هق مـ آثار اكتشار إحاديث   بقـ الـاس، الضَّ

 هتتدوا ا وطؿاًل وجفؾفؿ بالسـة الصحقحة، فعؾقؽؿ هبا أيفا الؿسؾؿقن طؾؿً 

 .(1)هـا «وتعزوا

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.25-1/27« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
ٌجاوٌ

ُيِطيوَهٌامدافظٌ ٌ$ٌامعُّ

ٌ$ٌوَهٌامدافظٌانبٌخجص

  لِْسلَة»نو  (34) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 «.(1)وَت ارُ مَ وَ  وَت ارُ هَ  ـْ مِ  رُ حَ ْس ا أَ فَ كَّ نِ فَ  ؛اقَ كْ وا الد  رُ ذَ ْح ا»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقعؾؿا الـاس السحر يف وقت اكتشر فقف   هاروت وماروت مؾؽقـ أكزلفؿا الل (1)

ف لف  $لقؿقز الـاس بقـ السحر والؿعجزة اإللفقة؛ أجاب إلباين  ؛السحر طؾك سمال وج 

 ( حقل هذه الؼصة كان كصف:132شريط رقؿ ) «الفدى والـقر سؾسؾة»ضؿـ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الؽريؿة أية تلويؾ ما: لسائؾا»

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[201]البؼرة:

طؾؿاء التػسقر، لؽـ الذي ترجح لدي أكا  ؛الشقخ: ٓ شؽ أن أية فقفا خالف طـد العؾؿاء

أكزل الؿؾؽقـ لقعؾؿقا  ا بلن )ما( هـا لقست كافقة، بؾ هل مقصقلة، أي: إن الل شخصق  

الـاس السحر، حقث كان السحر صغك واكتشر يف ذلؽ الزمان، واختؾط أمره ببعض 

، كؿثؾ قصة السحرة مع مقسك  ،الؿعجزات، التل كان يليت هبا بعض إكبقاء
عب طـ دطقة مقسك إلك الحؼ؛ بلن ما جاء حقث أراد فرطقن طؾك يدي السحرة أن يضؾؾ الش

قضك طؾك طؿؾ السحرة وأسؾؿقا وآمـقا بالل رب  بف إكؿا هق السحر، ثؿ كؿا كعؾؿ أن الل 

ًٓ وسحًرا وبقـ ما كان حؼقؼة،  العالؿقـ، فؽان طؾؿفؿ بالسحر سبًبا لفؿ لقؿقزوا بقـ ما كان خقا
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

هذه حؼقؼة آمـ هبا قبؾ  ،َل َتْؾَؼُػ َما َيْلفُِؽقنَ لؿا ألؼك َطَصاُه َفنَِذا هِ  ڠالحؼقؼة إكف مقسك 

الـاس كؾفؿ هؿ السحرة؛ ٕهنؿ يعرفقن مـ طؾؿفؿ بالسحر أكف تؿقيف وتضؾقؾ ٓ حؼقؼة لف؛ 

ڑ ﴿ضفر لفؿ الػرق بقـ الحؼقؼة وبقـ السحر: فـ ڠلؽـفؿ حقـؿا فقجئقا بؿعجزة مقسك 

 .[70]الشعراء:  ﴾ڑ ک ک ک

 ،زل الؿؾؽان: هاروت وماروت؛ لؽل يعؾؿقا الـاس السحراقتضت أن يـ فحؽؿة الل 

لقس يتعؾؿقن السحر لؾسحر، وإكؿا لقتؿؽـقا بف مـ تؿققز السحر الذي كان يتخذه كثقر مـ 

الدجالقـ يقمئٍذ لؾتؿقيف طؾك الـاس واستعبادهؿ، كؿا جاء يف قصة الغالم والراهب، ولعؾؽؿ 

 .تذكرون قصتف

أن مؾؽ ذلؽ الزمان الذي هق صاحب إخدود الؿذكقر  ة:وخالصتفا والبد مـ هذه الخالص

َـّ وشاب  يف الؼرآن، كان يستغؾ ساحًرا لؽل يستعبد الـاس، ولؿا شعر بلن الساحر أكف قد أس

ا يف ر قال لف: اخرت لل غالًما مـ الشعب حتك يخؾػؽ مـ بعد، لؿاذا؟ لؽل يظؾ مستؿر  وكبِ 

استعباده لؾشعب بالسحر، هؽذا كان الؿؾقك يف الزمـ الؼديؿ يستغؾقن الـاس بالسحر، فالل 

  أرسؾ الؿؾؽقـ لقعؾؿا الـاس كؾفؿ، ولقس كؿا فعؾ ساحر الؿؾؽ مؾؽ إخدود حقث

قال لف: اخرت لل غالًما، ٓ يـاسبف أن يـشر طؾؿ السحر بقـ الـاس كؾفؿ؛ ٕهنؿ سقعؾؿقن أن 

 ؾ طؾقفؿ بالسحر الذي هؿ طرفقه.الؿؾؽ يضؾ

بلن يرسؾ الؿؾؽقـ لقعؾؿقا الـاس السحر؛ لؽل يػرققا بقـ السحر  فاقتضت حؽؿة الل 

 ڤ ڤ ڤ﴿وبقـ الؿعجزة؛ وٕن السحر بال شؽ أداة إفساد، قال يف كػس سقاق الؼصة: 

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

لغاية، لؽـ هذا التعؾقؿ قد يـؼؾب إلك فتـة؛ فقتعؾؿقن ما . ففؿ جاءوا بتعؾقؿ السحر [201]البؼرة:

يضرهؿ وٓ يـػعفؿ، وما يػرققن بف بقـ الؿرء وزوجف. هذا الذي أراه يف تػسقر هذه أية، والل 

 اهـ.« أطؾؿ

والتل ال أساس  ،ففق مـ قبقؾ اإلسرائقؾقات  فؿا طصقا اهللوأما ما روي يف حؼ الؿؾؽقـ أك  

ج وقد خر    وأكفؿا طصقا اهلل ،ؿ يثبت حديث صحقح يف فتـة الؿؾؽقـلفا مـ الصحة، ول

 طؾك الـحق اآلتل:« السؾسؾة الضعقػة»هذه األحاديث يف  $األلباين 
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 ا.( باصؾ مرفقطً 141( حديث رقؿ )1/417« )السؾسؾة الضعقػة»

 ( مقضقع.211( حديث رقؿ )1/411« )السؾسؾة الضعقػة»

 ا.( باصؾ مرفقطً 211حديث رقؿ )( 1/414« )السؾسؾة الضعقػة»

 ( مقضقع.214( حديث رقؿ )1/415« )السؾسؾة الضعقػة»

 $ما ورد يف هذه الؼصة وأكف غقر صحقح فقؿا يـؼؾف طـف األلباين  $ص ابـ كثقر وقد لخ  

 :$: قال ابـ كثقر «السؾسؾة الضعقػة»( مـ 933طـد الؽالم طؾك الحديث رقؿ )

طـ جؿاطة مـ التابعقـ كؿجاهد والسدي والحسـ  وقد روي يف قصة هاروت وماروت»

البصري وقتادة وأبل العالقة والزهري والربقع بـ أكس ومؼاتؾ بـ حقان وغقرهؿ، وقصفا خؾؼ 

مـ الؿػسريـ مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، وحاصؾفا راجع يف تػصقؾفا إلك أخبار بـل إسرائقؾ، 

لصادق الؿصدوق الؿعصقم الذي ٓ إذ لقس فقفا حديث مرفقع صحقح متصؾ اإلسـاد إلك ا

يـطؼ طـ الفقى. وضاهر سقاق الؼرآن إجؿال الؼصة مـ غقر بسط وٓ إصـاب فقفا، فـحـ 

 «.كممـ بؿا ورد يف الؼرآن طؾك ما أورده الل تعالك، والل أطؾؿ بحؼقؼة الحال

ـ فؾؿ يثبت حديث صحقح يف ذكر قصة الؿؾؽقـ هاروت وماروت كؿا ذكر الؿحؼؼق ا:وأخقرً 

وكؾفا مخالػة  ،مـ أهؾ العؾؿ، وجؾ إحاديث يف ذلؽ ما بقـ باصؾة ومقضقطة مـؽرة

 هنا مخالػة لؾـؼؾ ولؾعؼؾ. أوكؿا  ،لـصقص الؽتاب والسـة

يف تصحقح الؼصة،  -ا اللؿرحؿف-وأما اطرتاض كؾ مـ الحافظقـ ابـ حجر والسققصل 

 فؿردود طؾقف:

 ولؽـ مضؿقهنا باصؾ يف ذاتف. ،ؽقن الرواية صحقحةفنن هذا مـفؿا تشدد يف غقر محؾف، فؼد ت» 

 سل: قليؼقل العالمة أ 

واطرتض اإلمام السققصل طؾك مـ أكؽر هذه الؼصة بلن اإلمام أحؿد، وابـ حبان، والبقفؼل، »

وابـ طباس وابـ طؿر وابـ مسعقد رضل الل  وغقرهؿ رووها مرفقطة ومقققفة، طؾك طؾل  

يؽاد القاقػ طؾقفا يؼطع بصحتفا لؽثرهتا وققة  ،تعالك طـفؿ، بلساكقد طديدة صحقحة

وهق باصؾ -روي حؽاية لؿا قالف القفقد مخرجقفا، وذهب بعض الؿحؼؼقـ إلك أن ما روي مَ 

ف اإلمام السققصل طؾقف، إكؿا وبطالكف يف كػسف ٓ يـاقض صحة الرواية، وٓ يرد ما قال -يف كػسف
= 
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 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لفمـؽر »  (:4/144) «اإلحقاءتخريج » يف الِعراقلقال  .ال أص 

مـ صريؼف مـ رواية أبل الدرداء الرهاوي  «الشعب» رواه ابـ أبل الدكقا والبقفؼل يف» 

 .رجؾ مـ الصحابة، طـ (1)أبل الدرداءطـ  :ن بعضفؿ قالإ :البقفؼل ، وقالمرساًل 

َهبِلقال   .«ٓ أْصَؾ لفوهذا مـؽر  :قال ؟الدرداء درى مـ أبقٓ يُ  :الذَّ

 (.1/445) «لسان الؿقزان» وقد أقره الحافظ ابـ حجر يف :قؾت

ُققصلما أخطل فقف  $ األَل َباكِل بق ـ  : فؼال:$ الس 

ومـ ضـ أن أبا الدرداء هذا هق الصحابل فؼد أخطل، وطؾقف جرى فقؿا 

ُققصل يظفر الس 
طـ » :حقث قال ،(1/111) «الدر الؿـثقر» ويف «الجامع» يف (1)

بف بشلء ؼحقث لؿ يتع ،ـاويفلصؾؼف ولؿ يؼقده، وتبعف يف ذلؽ الؿُ  ،«أبل الدرداء

 :وإكؿا قال ،«الػقض» يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

القهاب، إبطال قصة  الحؿقد طبد جؿال مصطػك طبد اهـ. )دكتقر:« يرد طؾك الؿـؽريـ بالؽؾقة

 .هاروت وماروت، جامعة أم الؼرى(

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/142« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 :الدرداء الرهاوي ل( ترجؿة: أب2574)

هاوي. طـ رجؾ لف صحبة حديث: » رداء الر  أسحر مـ هاروت  لفؾف ،اتؼقا الدكقا»أبق الدَّ

 اهـ. « ٓ أصؾ لف ،ٓ ُيدرى مـ هق ذا. هذا مـؽر الحديث «.وماروت

الدر »ويف « الجامع»أبا الدرداء هذا هق الصحابل كؿا يف  أنَّ  $ضـ الحافظ السققصل  (1)

 وهذا مـ أوهامف.  ،(1/111« )الؿـثقر
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 :إصؾ) ٕن فقف هشام بـ طؿار ؛ولؿ يرمز لف بشلء، وهق ضعقػ»

َهبِلقال  (.وهق تحريػ ،كؿال وقد تغقر، وكان  ،صدوق :قال أبق حاتؿ :الذَّ

 .«آ أْصَؾ لفربع مئة حديث حدث بلرجح مـ أ :وقال أبق داود كؾؿا لؼـ يتؾؼـ.

يستػاد ، كؿا بل الدرداءأطـ  لؾحديث صريؼقـ فنن ،وهذا اإلطالل فقف كظر 

 .فالعؾة الحؼقؼة هل جفالة أبل الدرداء هذا ،مـ الؾسان

مـ ققل أرصاة بـ الؿـذر، فالظاهر أكف مـ  (1/444/1) ورواه ابـ طساكر

 اإلسرائقؾقات.

 آخره ما وهؿ فقف الحافظ ابـ حجر وذكر يف ،أمر ؾكط $ األَل َباكِل كب ف

 : فؼال:$

بل أـ با ٓبؿا قالف الحافظ معزوً  اؿً سؾ  مُ  الَحِديثجت كـت قد خرَّ  :(تـبقف)

 سـاده وققل البقفؼلإووقػت طؾك  ،صبع الؽتابان والحؿد لل، ثؿ الدكقا والبقفؼل

فرأيت  ،الحافظا لؼقل خالفً  ؛كف لقس لف صريؼ أخرىوأ ،خرىأن فقف طؾة إ :طؼبف

 فلققل: ٓبد لل مـ بقان ذلؽ، أكَّف

 «ذم الدكقا»يف الدكقا  لفتتبقـ بعد سقق السـد، فؼال ابـ أب ؛أما العؾة -3

 :- (4/442/11517) «شعب اإليؿان»يف  البقفؼلومـ صريؼف  - (57/141)

، طـ -ابـ خالد :ليعـ-ثـا صدقة  :ثـا هشام بـ طؿار :الرازيأبق حاتؿ  حدثـل

 ...يثـا أبق الدرداء الرهاو :حؽقؿ أبلطتبة بـ 
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رجؾ مـ أصحاب ، طـ هشام بنسـادهطـ  :وقال غقره» :لوقال البقفؼ 

 .«ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

 .(1)«اصدوق يخطئ كثقرً » :فؼد قال الحافظ ؛فالعؾة طتبة هذا :قؾت

َهبِلفؼد قال  ؛وأما الطريؼ - 1 ، يأبق الدرداء الرهاو» :«الؿقزان»يف  الذَّ

ٓ والخرب مـؽر  ؟ـ ذاى مَ درَ ٓ يُ  «...اتؼقا الدكقا» :بحديث ،لف صحبةرجؾ طـ 

 .«أْصَؾ لف

 لأب، طـ مـ روايتف «بعَ الش  »يف  البقفؼلأخرجف » :فؼال الحافظ طؼبف

، وهق طـد الدرداء مرساًل  أبل، طـ ا مـ صريؼ أخرىالدرداء بف، وأخرجف أيًض 

 .«مـ هذا القجف «ذم الدكقا»يف الدكقا  لابـ أب

 والبقفؼل؛الدكقا بـ أبل الؿذكقر مـ رواية ا إذا تلمؾت اإلسـادَ  :قؾت

 الرهاويالدرداء  أبل، طـ إولك هلوإكؿا  ،ا أخرىطؾؿت أهنا لقست صريؼً 

 :الؿتؼدم البقفؼلويمكد ذلؽ ققل  ،(1)$ ففق مـ أوهام الحافظ ؛مرساًل 

أبا حاتؿ  (غقره) بضؿقر لإلخ، ومـ القاضح أكف يعـ «....هشامطـ  :وقال غقره»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -431)ص« تؼريب التفذيب» يف $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: طتبة بـ أبل حؽقؿ:7714)

، بضؿ الفؿزة والدال، طتبة بـ أبل حؽقؿ، الفْؿداين، بسؽقن الؿقؿ، أبق العباس إُْرُدكِل  »

بقـفؿا راء ساكـة وتشديد الـقن، صدوق يخطئ كثقًرا، مـ السادسة، مات بُصقر بعد 

 اهـ. « 7إربعقـ. طخ 

 أنَّ لف اسـاديـ مـ أوهامف.  $فؼقل الحافظ ابـ حجر  (1)
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 أبلطـ  هشام ولقستطـ  ولؽـفا، ففذه صريؼ أخرى مع كقهنا معؾؼة، الرازي

إمر أن  يفالحؼقؼة واحدة، غاية ما  يف، فالطريؼ طـف وهؿ الحافظ، كؿا الدرداء

وهق -، ورواه غقره هشام بنسـاده الضعقػ طـف مرساًل طـ  أبا حاتؿ الحافظ رواه

والؿرسؾ هق الصحقح طؾك  ،الصحابل، طـ الدرداء أبل، طـ بف طـف -مجفقل

 .اهـ (1)«ضعػف، ففذا ما لزم بقاكف

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 113-1/111« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ا
ً
ٌتاظػ

ٌ$ٌ(2)نبٌخجصٌامُيتىيلتصِيبٌ

ستصِيبٌم ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌ(1)أونيٌامكصديٌُىدىَّ

ٌ$ٌ(3)تليٌامسنيٌامعتكيمتصِيبٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كسبة طؾك ما قبؾ إلك  -حؿد بـ طؾل بـ حجر اس أحؿد بـ محؿد بـ ميـ أبق العبَّ شفاب الد  » (1)

عدي إكصاري الشافعل، الفقتؿل السَّ  -ف بالحجرفشبَّ  ،ا لؾصؿتمـ أجداده كان مالزمً  جد  

ة أبل الفقتؿ مـ إقؾقؿ الغربقة بؿصر، وتقيف سـة ثالث ولد يف رجب سـة تسع وتسعؿائة يف محؾَّ 

 .«ربيقـودفـ بالؿعالة يف تربة الطَّ  ،ةوسبعقـ وتسعؿائة بؿؽَّ 

ولف القد الطقلك يف تللقػ كثقر  ،مـ كبار أطالم الشافعقة الؿتلخريـ وأحد الؿحؼؼقـ لؿذهبفؿ»

مـ الؽتب التل ٓ تزال معتؿدة طـدهؿ، وأققالف تحظك بالؼبقل لديفؿ ولدى غقرهؿ مـ أتباع 

يجؿعقن بقـ التؿشعر والتصقف يف  ويعترب مـ إشاطرة الؿتلخريـ الذيـ الؿذاهب إخرى،

كالتقسؾ الؿؿـقع، وشد  ؛ا إلقفاوداطقً  ،آن واحد، ويعد مـ حامؾل لقاء بعض البدع العؿؾقة

ا لؾؼبقرية والؿتصقفة الرحال إلك الؼبقر، وآحتػال بالؿقلد الـبقي وغقرها مؿا جعؾف مرجعً 

كشقخ  ؛عاد لبعض أئؿة السؾػالؿتلخريـ، وأكف طؾك جاللتف العؾؿقة إٓ أكف كان لف مققػ م

 .«فؼد أكثر مـ الطعـ فقفؿ والتؼقل طؾقفؿ ،آسالم ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ

آراء ابـ حجر »صبعة دار ابـ كثقر(، و -1/571« )شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب»اكظر: 

 العزيز الشايع.  لؿحؿد بـ طبد« الفقتؿل آطتؼادية طرض وتؼقيؿ يف ضقء طؼقدة السؾػ

محؿد أمقـ الؽردي الذي ذكره « م الغققبتـقير الؼؾقب يف معامؾة طالَّ »أما صاحب كتاب  (1)

ففق مـ أهؾ التصقف طؾك الطريؼة  ،(1/111« )السؾسؾة الضعقػة»يف $الشقخ إلباين 

كؿا ذكره سالمة العزامل صاحب ترجؿة مملػ الؽتاب وخؾقػتف مـ بعده الذي  ،الـؼشبـدية

 ال محؿد زاهد الؽقثري. أثـك طؾقف الجفؿل الض

بـ َتؿام بـ ُيقُسػ بـ ُمقَسك بـ َتؿام ْبـ َحامِد بـ يحقك بـ  بـ طبد اْلَؽافِل بـ َطؾل   َطؾل  » (4)
= 
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  لِْسلَة»نو  (47) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«لاتِ قَ ل َح ل فِ كِ ارَ زَ  ـْ ؿَ كَ  انَ ل؛ كَ تِ قْ مَ  دَ عْ ي بَ رِ بْ قَ  ارَ زَ ، فَ جَّ َح  ـْ مَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

ويف  ،(4/114/1) «الؽبقرالؿعجؿ » خرجف الطرباين يفأ .مقضقع»

وابـ  ،(«إوسط»و «الصغقر»مـ زوائد الؿعجؿقـ  1/111/1) «إوسط»

 ،(5/171) والبقفؼل ،(142ص ) «ســف» والدراقطـل يف ،«الؽامؾ» طدي يف

كؾفؿ مـ صريؼ  ؛(57/1) «الثاين طشر مـ الؿشقخة البغدادية» ػل يفؾَ والس  

 ...............................................،أبل طؿر (1)حػص بـ سؾقؿان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ْبِؽّل، َأُبق اْلحسـ، والد تاج الديـ  بـ مسقار طؿر بـ ُطْثَؿان بـ َطؾل   بـ سقار اْبـ سؾقؿ الس 

ـَ وِستِؿاَئة، وتقف   ـِ الؿسػرة َطـ َثالِث ُجَؿاَدى ل َلْقَؾة اإلِ السبؽل؛ ولد سـة َثاَلث َوَثَؿاكِق ْثـَْق

ِخَرة سـة ِست   ْٔ  .«َودفـ بَِباب الـَّْصر ،َوخؿسقـ َوَسْبعؿائة بَِظاِهر اْلَؼاِهَرة ا

رب أبق الحسـ السبؽل مـ كبار الؿحؼؼقـ لؾؿذهب الشافعل، والؿـظريـ لعؼقدة يعت»

كشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وتؾؿقذه ابـ  ؛إشاطرة، والسبؽل مؿـ تـاول بعض إئؿة إطالم

الؼقؿ الجقزية، واكػرد بالتخريج وآستدٓل طؾك بعض الؿسائؾ آطتؼادية، كالؼقل بعؿقم 

؛ كؼؾ كثقر مـ الؿبتدطة آراء ملسو هيلع هللا ىلصؽة، وتسقيغ التقسؾ وآستغاثة بالـبل لؾؿالئ ملسو هيلع هللا ىلصرسالة الـبل 

السبؽل واطتؿادهؿ طؾك كالمف لتليقد بدطفؿ كؿا هق الحال طـد ابـ حجر الفقتؿل، ويقسػ 

 «.الـبفاين، ومحؿد زاهد الؽقثري، وغقرهؿ مـ أرباب البدع

آراء أبل الحسـ »صبعة دار الؽتب العربقة(، و -11/142« )الشافعقة الؽربى صبػات»اكظر: 

 لعجالن بـ محؿد العجالن. « السبؽل آطتؼادية طرض وكؼد يف ضقء طؼقدة السؾػ الصالح

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -141)ص« تؼريب التفذيب» يف $قال ابـ حجر  (1)
= 
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وزاد  .ا بفطبد الل بـ طؿر مرفقطً ، طـ مجاهد، طـ (1)ؾقؿالؾقث بـ أبل ُس طـ 

 .«وصحبـل» ابـ طدي:

اوهذا سـد ضعقػ قؾت:   :وفقف طؾتان ،جد 

بقاكف يف  تؼدم، كؿا ف كان قد اختؾطفنك ؛ضعػ لقث بـ أبل سؾقؿ :األولك

 .(1)(1) الَحِديث

 -ويؼال لف: الغاضري ،وهق الؼارئ- هذا أن حػص بـ سؾقؿان :األخرى

اضعقػ   :«التؼريب» أشار إلقف الحافظ ابـ حجر بؼقلف يف، كؿا جد 

 .«الَحِديث َمْتُروك»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ( ترجؿة: حػص بـ سؾقؿان إسدي:1715)

ػص بـ سؾقؿان إسدي، أبق طؿر البزاز، الؽقيف، الغاِضري، بؿعجؿتقـ، وهق حػص بـ ح»

حػقص، مرتوك الحديث مع إمامتف يف الؼراءة، مـ  :، صاحب طاصؿ، ويؼال لفئأبل داود الؼار

 اهـ. « الثامـة، مات سـة ثؿاكقـ، ولف تسعقن. ت طس ق

حؿد طقامة( ترجؿة رقؿ صبعة م-717)ص« تؼريب التفذيب»يف $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: الؾقث بـ أبل ُسؾقؿ:5135)

أكس، وققؾ غقر  :الؾقث بـ أبل ُسؾقؿ بـ ُزَكْقؿ، بالزاي والـقن، مصغر، واسؿ أبقف أيؿـ، وققؾ»

ا ولؿ يتؿقز حديثف فرتك، مـ السادسة، مات سـة ثؿان وأربعقـ. خت ذلؽ، صدوق اختؾط جد  

 اهـ.« 7م

فنكف ضعقػ.  -وهق ابـ أبل سؾقؿ-وهذا إسـاد ضعقػ مـ أجؾ لقث هذا »: $قال إلباين  (1)

صدوق، اختؾط أخقًرا، ولؿ يتؿقز «: »تؼريب التفذيب»قال الحافظ ابـ حجر يف ترجؿتف مـ 

 (.1/57« )السؾسؾة الضعقػة«. »حديثف، فرتك
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 قـ:عِ قد قال فقف ابـ مَ  ك فوذلؽ أل

 .«كامؾ ابـ طدي» يفكؿا  ؛«اكان كذابً »

 :وقال ابـ خراش

 .«الَحِديثيضع  ،كذاب» 

 :وابـ طدي والبقفؼل، وقال قال الطرباين، كؿا الَحِديثوقد تػرد هبذا 

 .«وهق ضعقػ»

 :يف أحاديث أخرى لف الَحِديثبعد أن ساق  وقال ابـ طدي

 .«وطامة حديثف غقر محػقظ»

والذي تبعف طؾقف  $ الفقتؿل ابـ حجر خطل $ األَل َباكِلصقب 

د  : فؼال:-طػا اهلل طـف- أمقـ الؽردي ُمحؿ 

 :(7ص ) «الجقهر الؿـظؿ» ومؿا سبؼ تعؾؿ أن ققل ابـ حجر الفقتؿل يف

 «إن ابـ طدي رواه بسـد يحتج بف» 

ْقخفعؾ ، كؿا فال يغرت بف أحد ،ومؿا ٓ يؾتػت إلقف د الشَّ أمقـ الؽردي  ُمحؿَّ

( ذلؽ طـف 175ص ) حقث كؼؾ ،«معامؾة طالم الغققب تـقير الؼؾقب يف» يف

 .ا لف! فقجب التـبقف طؾقفمرتضقً 

 «شػاء السؼام»بؽل يف حال الؿتابعة التل ذكرها الس   $ األَل َباكِل بق ـو

 : $ دون أن يتؽؾؿ طؾقفا: فؼال
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 «إوسط» فؼال الطرباين يف ،لحػص بـ سؾقؿانثؿ وقػت طؾك متابع 

 ثـا طؾل بـ الحسـ :بـ رشديـ َأْحَؿدحدثـا  :(مـ زوائد الؿعجؿقـ -1/111/1)

حدثتـل طائشة  :بـ بـت الؾقث بـ أبل سؾقؿاحدثـل الؾقث  :بـ هارون إكصاري

 لقث بـ أبل سؾقؿ بف. وقال:، طـ بـت يقكس امرأة الؾقث ابـ أبل سؾقؿ

 .«الؾقث إٓ هبذا اإلسـاد، تػرد بف طؾل طـ روىٓ ي»

ولؿ أجد لف ترجؿة، ومثؾف الؾقث ابـ بـت أبل الؾقث، وامرأتف طائشة  قؾت:

 :فؼال ،(7/1) «الؿجؿع» يف الَحِديث الَفْقَثؿلأجد مـ ذكرها، وهبا أطؾ  لؿ

 .«لؿ أجد مـ ترجؿفا»

 .ـ دوهناـ حال مَ مِ  وهذا إطالل قاصر لؿا طؾؿَت  

 :قال ابـ طدي ؛بـ رشديـ َأْحَؿدإن شقخ الطرباين فقف ثؿ 

 .«كذبقه، وأكؽرت طؾقف أشقاء»

َهبِلوذكر لف   ! أحاديث مـ أباصقؾف الذَّ

 .اأيًض  «الؽبقر» ومـ صريؼف رواه الطرباين يف

الؿتابعة الؿذكقرة ٓ يعتد هبا  ؽ أنَّ تبقـ ل ؛وإذا طرفت حال هذا اإلسـاد

ن يتؽؾؿ أدون  ؛(11ص ) «شػاء السؼام» فال تغرت بنيراد السبؽل إياها يف ،ألبتة

دوقد قال الؿحؼؼ العالمة  !وٓ طؾك الطريؼ إلقفا ،طؾقفا بـ طبد الفادي يف  ُمحؿَّ

 :(14ص ) «الصارم الؿـؽل» الرد طؾقف يف
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بؾ هق إسـاد  ،وٓ هق مؿا يرجع إلقف ،لقس هذا اإلسـاد بشلء يعتؿد طؾقف»

اظؾؿ ضعقػ مُ  لقث بـ ) وهق ،ٕكف مشتؿؾ طؾك ضعقػ ٓ يجقز آحتجاج بف؛ جد 

وابـ رشديـ شقخ  ،ـ حالف ما يقجب قبقل خربهعرف مِ ومجفقل لؿ يُ  ،أبل سؾقؿ(

 ،ـ يحتج بحديثفوطؾل بـ حسـ إكصاري لقس هق مؿَّ  ،الطرباين قد تؽؾؿقا فقف

لؿ يشتفر مـ حالفؿا  ،شة مجفقٓنف طائتُ دَّ والؾقث ابـ بـت الؾقث بـ أبل سؾقؿ وَج 

 .«الَحِديثوٓ يعرف لفؿا ذكر يف غقر هذا  ،هؾ العؾؿ ما يقجب قبقل روايتفؿاأطـد 

 قال:

مـ رواية  (السبؽل) ن هذا الؿتابع الذي ذكره الؿعرتضأوالحاصؾ »

لك رتبة إوٓ يـفض  ،درجة الضعػ والسؼقططـ  الَحِديثٓ يرتػع بف  ،الطرباين

وضعػ بعضفؿ  ،وجفالة رواتف، لظؾؿة إسـاده ؛آطتبار وآستشفادتؼتضل 

ؾقؿ لؽان فقف ما فقف، ، ولق كان اإلسـاد صحقًحا إلك لقث بـ أبل ُس واختالصف

 . «!والطريؼ إلقف ضؾؿات بعضفا فقق بعض؟ فؽقػ

طؾك أمر مفؿ:  كب فو :ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث زيارة قبر الـبلطـ  $ األَل َباكِلتؽؾؿ و

 فؼال:

وقد ساقفا كؾفا  ،ملسو هيلع هللا ىلص أكف قد جاءت أحاديث أخرى يف زيارة قبرهاطؾؿ 

، كؿا وهذا أجقدها ،وبعضفا أوهك مـ بعض ،وكؾفا واهقة ،«الشػاء» السبؽل يف

وقد تقلك بقان ذلؽ الحافظ ابـ  كتابف أيت ذكره،ابـ تقؿقة يف  قال شقخ اإلسالم

حؼقؼ ٓ تراه طـد غقره، ا بتػصقؾ وتالؽتاب الؿشار إلقف آكػً  طبد الفادي يف كتابف

 فؾقرجع إلقف مـ شاء.
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 :(57ص ) «الؼاطدة الجؾقؾة» قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يفو

يعتؿد طؾك شلء مـفا يف  ٓ ،كؾفا ضعقػة ملسو هيلع هللا ىلص وأحاديث زيارة قربه»

وإكؿا يرويفا مـ يروي  ،ا مـفاولفذا لؿ يرو أهؾ الصحاح والســ شقئً  ،الديـ

 .«وغقرهؿا ،والبزار ،كالدراقطـل ،الضعاف

 :قال، ثؿ الَحِديثثؿ ذكر هذا 

 ،ـ زراه يف حقاتفمَ  فنن ،مخالػ لديـ الؿسؾؿقـ ،فنن هذا كذبف ضاهر»

 ،ٓسقؿا إن كان مـ الؿفاجريـ إلقف ،صحابفأكان مـ  ؛ا بفوكان مممـً 

 أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد ثبت طـففمعالؿجاهديـ 

ا ًبا: مَ هَ ٍد ذَ ُح أُ  َؾ ث  مِ  ؿ  كُ ُد َح أَ  َؼ ػَ ك  أَ  ق  لَ  هِ دِ قَ ل بِ ِس ػ  ي كَ ذِ ال  قَ ل، فَ ابِ َح ص  قا أَ ب  ُس  تَ اَل »

 .«الصحقحقـ»خرجاه يف  .«فُ قػَ ِص  كَ اَل وَ  ؿ  هِ دِ َح د  أَ َغ مُ ؾَ بَ 

حابة ٓ يؽقن مثؾ الصحابة بلطؿال ملمقر هبا واجبة ـ بعد الصَّ والقاحد مِ 

فقؽػ بعؿؾ لقس  ،ملسو هيلع هللا ىلص والصؾقات الخؿس، والصالة طؾقف، والجفاد ،كالحج

السػر إلقف، بؾ هق  عَ رِ بؾ وٓ ُش  ،(ملسو هيلع هللا ىلص يعـل زيارة قربه) بقاجب باتػاق الؿسؾؿقـ

 .«ففق مستحب ،مـفل طـف، وأما السػر إلك مسجده لؾصالة فقف

يظـ كثقر مـ الـاس أن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ومـ كحك كحقه  :(تـبقف)

ول أولقست هذه  ،وهذا كذب وافرتاء ،ملسو هيلع هللا ىلص مـ السؾػققـ يؿـع مـ زيارة قربه

ـ لف اصالع طؾك كتب وكؾ مَ  وطؾقفؿ، -تعالك رحؿف الل-فرية طؾك ابـ تقؿقة 
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واستحباهبا إذا لؿ يؼرتن هبا  ملسو هيلع هللا ىلص ابـ تقؿقة يعؾؿ أكف يؼقل بؿشروطقة زيارة قربه

 :ملسو هيلع هللا ىلص لعؿقم ققلف ،والسػر إلقفا ،مثؾ شد الرحال ،شلء مـ الؿخالػات والبدع

 .«َد اجِ َس مَ  ةِ ثَ اَل ك ثَ لَ  إِ ال  إِ  اُل َح الر   د  َش  تُ اَل »

كؿا يظـ -لقس هق الؿساجد فؼط  الَحِديثوالؿستثـك مـف يف هذا 

اسقاء كان مس ،بؾ هق كؾ مؽان يؼصد لؾتؼرب إلك الل فقف -كثقرون  ،اأو قربً ،جد 

 (:يف حديث لف) أبقهريرة قال أو غقر ذلؽ، بدلقؾ ما رواه

 .مـ أيـ أقبؾت؟ فؼؾت: مـ الطقر :فؼال ،ػاريبصرة بـ أبل بصرة الغِ  فؾؼقُت  

 أدركتؽ قبؾ أن تخرج إلقف ما خرجت! سؿعت رسقل الل لق :فؼال 

 :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص

  ل  طِ الؿَ  ُؾ ؿَ ع   تُ اَل » 
 .الَحِديَث  «..َد اجِ َس مَ  ةِ ثَ اَل ك ثَ لَ  إِ ال  إِ

ص ) «الجـائزأحؽام » ج يفوغقره بسـد صحقح، وهق مخرَّ  َأْحَؿدأخرجف  

111.) 

طؾك طؿقمف، ويميده أكف لؿ  الَحِديثففذا دلقؾ صريح طؾك أن الصحابة ففؿقا 

أحد مـفؿ أكف شد الرحؾ لزيارة قرب ما، ففؿ سؾػ ابـ تقؿقة يف هذه الؿسللة، طـ  يـؼؾ

 :، ورحؿ الل مـ قالڤؿا يطعـ يف السؾػ الصالح فنك ،فؿـ صعـ فقف

  رٍ ق  َخ  ؾ  كُ وَ            
  ر  َش  ؾ  كُ وَ            ػ  ؾَ َس  ـ  مَ  اعِ بَ ل ات  فِ

 اهـ. (3)«ػ  ؾَ َخ  ـ  مَ  اعِ َد تِ ل اب  فِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.117-1/111« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌ

ٌغارًشا

ىيٌتصِيبٌمندافظ
َ
ْيح
َ
ٌ$ٌامُ

ٌوامدافظٌ ٌ$ٌيِطيامعُّ

  لِْسلَة»( نو 49) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«ار  بَ  َب تِ كُ وَ  ،فُ لَ  رَ ػِ ؛ غُ ةٍ عَ ؿُ ُج  ؾ  ل كُ ا فِ ؿَ هِ دِ َح أَ  وْ أَ  فِ يْ قَ بَ أَ  رَ بْ قَ  ارَ زَ  ـْ مَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 «إوسط» ويف ،(122ص ) «الصغقر» أخرجف الطرباين يف مقضقع.»

( 113/1) «الرتغقب» وطـف إصبفاين يف ،مـ زوائد الؿعجؿقـ( -1/37/1)

دمـ صريؼ  ، (1)يحقك بـ العالء البجؾل، طـ بـ الـعؿان بـ طبد الرحؿـ ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1325صبعة بشار طقاد معروف( ترجؿة رقؿ ) - 41/737« )هتذيب الؽؿال»قال الؿزي يف  (1)

 ترجؿة يحقك بـ العالء البجؾل:

يحقك بـ العالء البجؾل، أبق سؾؿة، وُيؼال: أبق َطْؿرو الرازي، ابـ أخل شعقب بـ خالد، مدين »

 صؾ، كان يـزل بػقرزاذ مـ الري...إ

 َقال أحؿد بـ حـبؾ: كذاب يضع الحديث.

 ، وِري   طـ يحقك بـ َمِعقـ: لقس بثؼة.َوَقال َطباس الد 

 َوَقال أبق حاتؿ، طـ يحقك بـ َمِعقـ: لقس بشلٍء.
= 
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 :قالو ،مرفقًطا أبل هريرة، طـ مجاهد، طـ الؽريؿ بـ أبل أمقةطبد طـ 

 .«أبل هريرة إٓ هبذا اإلسـاد روى طـٓ يُ »

د .مقضقعوهق  قؾت:  وتبعف يف  ،«الؿقزان» قال يف ؛بـ الـعؿان هذا ُمحؿَّ

 :«الؾسان»

 .(1)«َمْتُروكويحقك  ،قالف العؼقؾل ،مجفقل» 

 ،َأْحَؿدوكذا  ،بف وكقعوقد كذَّ  ،ؿع طؾك ضعػفجْ ويحقك هذا مُ  قؾت: 

 فؼال:

 .«الَحِديثكذاب يضع » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 َوَقال َطْؿرو بـ طؾل، والـََّسائل، والدارقطـل: مرتوك الحديث.

 َوَقال إبراهقؿ بـ يعؼقب الجقزجاين: غقر مؼـع.

 َوَقال يف مقضع آخر: شقخ واهل.

 َوَقال أبق ُزْرَطة: يف حديثف ضعػ.

 ػ يحقك بـ العالء وكان قد سؿع مـف.حاتؿ: سؿعت أبا سؾؿة ضعَّ  َوَقال أبق

 َوَقال يف مقضع آخر: لقس بالؼقي، تؽؾؿ فقف وكقع.

: تؽؾؿ فقف وكقع وغقره.  وَقال الُبخاِري 

 َوَقال أبق ُطَبقد أجري، َطـ أبل داود: ضعػقه.

 اهـ.« َوَقال يف مقضع آخر: ضعقػ..

( ترجؿة: 4437ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة( -7/137« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

  محؿد بـ الـعؿان.



   
 70 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 وقال ابـ طدي: 

 .«أحاديثف مقضقطاتوالضعػ طؾك رواياتف بق ـ، » 

 ،اضعقػ أيًض  ،(1)بل الؿخارقأأمقة هق ابـ  أبلوشقخف طبد الؽريؿ  

 .ولؽـف لؿ يتفؿ

ُققصل، والحافظ $ الَفق َثؿلما أخطل فقف الحافظ  $ األَل َباكِلبق ـ   الس 

 :$ فؼال :$

 فؼال ،بف فؼط الَحِديث حقـ أطؾَّ  $ الَفْقَثؿلولذلؽ لؿ يصب الحافظ 

(4/11): 

وهق  ،وفقف طبد الؽريؿ أبق أمقة ،«الصغقر»و «إوسط» رواه الطرباين يف» 

 .«ضعقػ

( بؿا كؼؾتف 7/713) «تخريج اإلحقاء» فؼد أطؾف يف ،الِعراقلوأما شقخف 

 .لصابف ،«الؿقزان»طـ  اآكػً 

ُققصلوكذلؽ أخطل    :قث قالح ،(1/147) «الملئ» يف الس 

دويحقك بـ العالء و ،طبد الؽريؿ ضعقػ»   .«بـ الـعؿان مجفقٓن ُمحؿَّ

  ولؽـ بالؽذب! ،بؾ هق معروف ،لبالؿجفقيحقك بـ العالء لقس فنن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 7151/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )411)ص« تؼريب التفذيب»اكظر ترجؿتف يف  (1)

 الؽريؿ بـ أبل الُؿَخاِرق، أبق أمقة.  ترجؿة: طبد
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 :$ طؾ ة أخرى لؾحديث: فؼال $ األَل َباكِلذكر و

 بل الدكقا يفأفؼد أخرجف ابـ  ،ضطراباالوهل  ،أخرى طؾةإن لؾحديث ثؿ 

د، طـ (21/1) «الســ» ومـ صريؼ طبد الغـل الؿؼدسل يف ،«الؼبقر» بـ  ُمحؿَّ

 معضؾ.وهذا  .ملسو هيلع هللا ىلص لك الـبلإ الَحِديثيرفع  ،الـعؿان

 :(3/309) «العؾؾ»وقال ابـ أبل حاتؿ يف  

درواه أبق مقسك حديث طـ  سللت أبل»  د، طـ الؿثـك [بن] ُمحؿَّ  بـ ُمحؿَّ

، طـ طؿف خالد بـ طامر، طـ يحقك بـ العالء، طـ أبل الـعؿان الباهؾل الـعؿان

فقليت  ،فقؿقتان ،ؼ والديف أو أحدهؿاتيف الرجؾ يع، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل، طـ بل هريرةأ

امـؽر  الَحِديثومتـ  ،هذا إسـاد مضطرب :قال أبل ؟قربه كؾ لقؾة كلكف  ،جد 

 اهـ. (1)«..«مقضقع

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111-1/115« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامداديٌغرش

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 55) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 دِ دَ عَ بِ  فُ لَ  رَ ػِ غُ  ؛س[]ي   هُ دَ ـْ طِ  وْ ا أَ ؿَ هُ دَ ـْ طِ  أَ رَ ؼَ فَ  ،ةٍ عَ ؿُ ُج  ؾَّ كُ  فِ يْ دَ الِ وَ  رَ بْ قَ  ارَ زَ  ـْ مَ »

 .«ٍف رْ َح  وْ أَ  ةٍ آيَ  ؾ  كُ 

 :$ األَل َباكِلقال 

 «أخبار أصبفان»أبق كعقؿ يف و ،(1/131) رواه ابـ طدي مقضقع.»

( مـ صريؼ أبل 21/1) «الســ» وطبد الغـل الؿؼدسل يف ،(1/477-475)

، طـ ثـا يحقك بـ سؾقؿ الطائػل :(1)طؿرو بـ زيادمسعقد يزيد بـ خالد: ثـا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/114« )زان آطتدالمق»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طؿرو بـ زياد:1113)

، وبؽر بـ ل، أبق الحسـ، طـ يعؼقب الؼؿالرحؿـ بـ ثقبان الثقباين طؿرو بـ زياد بـ طبد»

 مضر، وغقرهؿا.

صبفاين، حدثـا طؿرو بـ : يسرق الحديث، ويحدث بالبقاصقؾ... زيد بـ خالد إيقال ابـ طد

 -زياد، حدثـا يحقك بـ سؾقؿ الطائػل، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة، طـ أبل بؽر 

: وهذا يقال ابـ طد«. غػر الل لف (يس)مـ زار قرب والديف أو أحدهؿا يف يقم جؿعة فؼرأ »مرفقًطا: 

 اهـ. « ارقطـل: يضع الحديثسـاد باصؾ، وطؿرو بـ زياد يتفؿ بقضع الحديث. وقال الدهبذا اإل
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 .اأبل بؽر الصديؼ مرفقطً ، طـ طائشة، طـ أبقف، طـ هشام بـ طروة

َهبِلوأضـف ابـ الؿحب أو -وكتب بعض الؿحدثقـ  طؾك هامش  -الذَّ

 :«ســ الؿؼدسل» كسخة

  .«هذا حديث غقر ثابت»

 قال ابـ طدي:و 

 .«لقس لف أصؾ هبذا اإلسـاد ،باصؾ» 

مع أحاديث  ،ذكره يف ترجؿة طؿرو بـ زياد هذا، وهق أبق الحسـ الثقباين

 .«مقضقع»أخرى لف، قال يف أحدها: 

 :قالثؿ 

، مـفا سرقة يسرقفا مـ الثؼات، الَحِديثولعؿرو بـ زياد غقر هذا مـ »

 .«ؿ بقضعفافَ تَّ ومـفا مقضقطات، وكان هق يُ 

اَرُقط ـِلوقال   :الد 

 .«الَحِديثيضع »

مـ  (4/142) «الؿقضقطات» ابـ الجقزي يف الَحِديثولفذا أورد  

 .فلصاب ،رواية ابـ طدي

ُققصلما أخطل فقف  $ األَل َباكِلذكر  بف، ثؿ $ الس   : فؼال: صق 

ُققصلوتعؼبف    :بؼقلف (1/771) «المللء» يف الس 
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 .«لف شاهد :قؾت»

أكف حديث مقضقع  ! وقد طؾؿَت (1)الذي قبؾف الَحِديثساق سـد ثؿ 

 :لقجفقـ ؛ا لفذافال يصؾح شاهدً  ؛ققؾ بلكف ضعقػ فؼط ا! ولقأيًض 

 وٓ يؾتؼل معف إٓ يف مطؾؼ الزيارة. ،أكف مغاير لف يف الؿعـك :األول

ف قال بعد أن فنك ،«الجامع الصغقر» يف شرحف طؾك الُؿـاويما ذكره  :اآلخر

 :كؼؾ كالم ابـ طدي الؿتؼدم

وتعؼبف الؿصـػ بلن لف  .اتجف حؽؿ ابـ الجقزي طؾقف بالقضع ؿَّ ثَ  ـومِ »

حتك  -لتصريحفؿ ؛وذلؽ غقر صقاب ،(الؿتؼدم الَحِديثوأشار إلك ) اشاهدً 

 .«بؾ يف الضعقػ وكحقه ،بلن الشقاهد ٓ أثر لفا يف الؿقضقع -هق

 :$ الؿقضقع: فؼال الَحِديثطؾك هذا  $ األَل َباكِلؼ طؾ  و

يدل طؾك استحباب قراءة الؼرآن طـد الؼبقر، ولقس يف السـة  الَحِديثو

الؼبقر إكؿا ، بؾ هل تدل طؾك أن الؿشروع طـد زيارة الصحقحة ما يشفد لذلؽ

ر أخرة فؼط، وطؾك ذلؽ جرى طؿؾ السؾػ الصالح وتذك   ،هق السالم طؾقفؿ

ح بف جؿاطة مـ العؾؿاء صرَّ كؿا  ؛فؼراءة الؼرآن طـدها بدطة مؽروهة ،ڤ

« شرح اإلحقاء» يفكؿا  ؛يف رواية َأْحَؿدأبق حـقػة، ومالؽ، و الؿتؼدمقـ، مـفؿ

 :قال ؛(1/135) لؾزبقدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ والسابؼ الؽالم طـف يف التصقيب العاشر. «السؾسؾة الضعقػة»( مـ 72وهق الحديث رقؿ ) (1)
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دٕكف لؿ ترد بف سـة، وقال » لؿا  ؛يف رواية: ٓ تؽره َأْحَؿدبـ الحسـ و ُمحؿَّ

ؼرأ طؾك قربه وقت الدفـ بػقاتح سقرة البؼرة ابـ طؿر أكف أوصك أن يُ  روى طـ

 .«وخقاتؿفا

فال يدل إٓ  ؛صح ابـ طؿر ٓ يصح سـده إلقف، ولق، طـ هذا إثر :قؾت

 .هق ضاهركؿا  ؛آ مطؾؼً  ،طؾك الؼراءة طـد الدفـ

 فنن ،فعؾقؽ أيفا الؿسؾؿ بالسـة، وإياك والبدطة، وإن رآها الـاس حسـة

 .هـا (1)« ملسو هيلع هللا ىلص قالكؿا  ؛«كؾ بدطة ضاللة»

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 113-1/111« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحاينٌغرش

ٌمٌتصِيب
َّ
ٌػتسٌامَِابٌامش
ْ
ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌ(2)صاينػ

  لِْسلَة»( نو 58) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
 .«ؿْ تُ يْ دَ تَ ؛ اهْ ؿُ تُ يْ دَ تَ اقْ  ؿُ فِ ي  لَ ، بِ قمِ جُ الـ  ل كَ ابِ حَ ْص أَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 وابـ حزم يف ،(1/21) «جامع العؾؿ» ابـ طبد الرب يفرواه  .مقضقع»

حدثـا الحارث بـ  :قال (1)سالم بـ سؾقؿ( مـ صريؼ 1/31) «اإلحؽام»

 مرفقًطا بف. وقال ابـ طبد الرب: جابر، طـ أبل سػقان، طـ إطؿش، طـ غصقـ

 .«ٕن الحارث بـ غصقـ مجفقل ؛هذا إسـاد ٓ تؼقم بف حجة»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ أهؿ مراجع « الطبؼات»يعد طبد القهاب الشعراين مـ أئؿة الصقفقة الضالل، وكتابف  (1)

 الخرافة لدى الصقفقة. 

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب» يف $قال ابـ حجر  (1)

 م بـ ُسؾقؿ:( ترجؿة: سالَّ 1411)

الطقيؾ، الؿدائـل، مرتوك،  :م، بتشديد الالم، ابـ ُسؾقؿ أو َسْؾؿ، أبق سؾقؿان، ويؼال لفسالَّ »

 اهـ. « مـ السابعة، مات سـة سبع وسبعقـ. ق

( ترجؿة 1157صبعة بشار طقاد معروف( ترجؿة رقؿ ) - 11/144« )هتذيب الؽؿال»واكظر: 

 م بـ َسْؾؿ.سالَّ 
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 :قال ابـ حزمو

والحارث بـ غصقـ هذا هق أبق وهب  ،بق سػقان ضعقػأ ،هذه رواية ساقطة»

 .«وهذا مـفا بال شؽ ،ي إحاديث الؿقضقطةووسالم بـ سؾقؿان ير ،الثؼػل

ابـ سؾقؿان  :يؼالو- طؾك سالم بـ سؾقؿ الَحِديثالحؿؾ يف هذا  قؾت:

 :قال ابـ خراش ،جؿع طؾك ضعػفف مُ فنك ،أولك -وهق الطقيؾ

 .«كذاب»

 :قال ابـ حبانو

 .«روى أحاديث مقضقطة»

قال كؿا  ؛صدوق قبؾ ه، قال ابـ حزم، كؿا افؾقس ضعقػً  ،بق سػقانأأما و

 .«فحصحق» وأخرج لف مسؾؿ يف، «التؼريب» الحافظ يف

 ،طبد الرب قال ابـوكذا  ،قال ابـ حزم، كؿا والحارث بـ غصقـ مجفقل 

 :َأْحَؿد، ولفذا قال «الثؼات»وإن ذكره ابـ حبان يف 

 .(11/122/1) ٓبـ قدامة «الؿـتخب» يفكؿا  ؛«الَحِديثٓ يصح هذا »

 ورد   -طػا اهلل طـف- القهاب الشعراين مؼالة طبدطـ  $ األَل َباكِل تؽؾؿ

 طؾقفا: فؼال:

 :(1/13) «الؿقزان» الشعراين يف لوأما قق 

هؾ أففق صحقح طـد  ،ثقـن كان فقف مؼال طـد الؿحد  وإ ،الَحِديثوهذا »
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ذلؽ ٕن تصحقح إحاديث مـ صريؼ  !وهراء ٓ يؾتػت إلقففباصؾ،  ؛«الؽشػ

طتؿاد طؾقفا يمدي إلك تصحقح أحاديث باصؾة وآ ،الؽشػ بدطة صقفقة مؼقتة

ن يؽقن أ -إن صح-ٕن الؽشػ أحسـ أحقالف  ؛الَحِديثكفذا  ،آ أْصَؾ لف

كسلل الل السالمة  ،ن لؿ يداخؾف الفقىإوهذا  ،وهق يخطئ ويصقب ،كالرأي

 .اهـ (1)«ومـ كؾ ما ٓ يرضقف ،مـف

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 175-1/177« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحامثٌغرش

ُيِطيندافظٌمٌتصِيب ٌ$ٌامعُّ

ْيذو
َّ
اوُسيٌخعيٌٌامش

َّ
ٌ$ٌَجُاًتِريامش

  لِْسلَة»( نو 59) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

  اِب تَ كِ  ـْ مِ  ؿْ قتُ وتِ ا أُ ؿَ فْ مَ »
ِ
َ  رَ ذْ  طُ َٓ  فِ بِ  ُؾ ؿَ العَ ؛ فَ الل

ِ
 ؿْ لَ  نْ نِ فَ  ،فِ كِ رْ ل تَ فِ  ؿْ كُ دِ َح ٕ

  اِب تَ ل كِ فِ  ـْ ؽُ يَ 
ِ
 اَل ا قَ ؿَ فَ ؛ ةٌ قَ اِض ل مَ ـ  مِ  ةٌ ـَّ ُس  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ  نْ نِ فَ  ،ةٌ قَ اِض ل مَ ـ  مِ  ةٌ ـَّ ُس ؛ فَ الل

، ؿْ تُ يْ دَ تَ ؛ اهْ فِ بِ  ؿْ تُ ذْ َخ ا أَ فَ ي  لَ ، فَ اءِ ؿَ ل السَّ فِ  قمِ جُ الـ   ةِ لَ زِ ـْ ؿَ ل بِ ابِ حَ ْص أَ  نَّ ل، إِ ابِ حَ ْص أَ 

 .«ةٌ ؿَ ْح رَ  ؿْ ؽُ ل لَ ابِ حَ ْص أَ  ُف اَل تِ اْخ وَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

ومـ  ،(73ص ) «الؽػاية يف طؾؿ الرواية» أخرجف الخطقب يف .مقضقع»

وطـف  ،«مـ كسختل 171 حديثف رقؿ» قبؾف أبق العباس إصؿ يف الثاين مـ

 وابـ طساكر ،(7/45) والديؾؿل ،(151رقؿ ) «الؿدخؾ»البقفؼل يف 

 ...........................،(1)سؾقؿان بـ أبل كريؿة( مـ صريؼ 4/415/1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/111« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: سؾقؿان بـ أبل كريؿة:4442)
= 
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 مرفقًطا. ابـ طباس، طـ (1)الضحاك، طـ (1)جقيبرطـ 

اإسـاد ضعقػ وهذا  قؾت: بل أقال ابـ  ؛بل كريؿةأسؾقؿان بـ  ،جد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

: طامة أحاديثف مـاكقر. ولؿ يأبق حاتؿ. وقال ابـ طد... ضعػف لكريؿة، شام لسؾقؿان بـ أب»

 اهـ. « اأر لؾؿتؼدمقـ فقف كالمً 

( 234صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )-174)ص« تؼريب التفذيب» يف $قال ابـ حجر  (1)

 ترجؿة: ُجقيرب:

اسؿف جابر، وجقيرب لؼب، ابـ سعقد إزدي، أبق الؼاسؿ البؾخل،  :ُجقيرب، تصغقر جابر، ويؼال»

ا، مـ الخامسة، مات بعد إربعقـ. خد ق  اهـ. « كزيؾ الؽقفة، راوي التػسقر، ضعقػ جد 

 (: 4474ط الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ ) -1/122« )مقزان آطتدال»قال الذهبل يف  (1)

قال يحقك الؼطان: كان شعبة يـؽر أن  أبق الؼاسؿ...الضحاك بـ مزاحؿ البؾخل الؿػسر، »

 يؽقن الضحاك لؼل ابـ طباس قط.

سؿعت طبد الؿؾؽ بـ مقسرة يؼقل: الضحاك لؿ يؾؼ ابـ طباس،  حدثـا شعبة، وقال الطقالسل:

 وإكؿا لؼل سعقد بـ جبقر بالري، فلخذ طـف التػسقر.

الضحاك بـ مزاحؿ إكؿا طرف بالتػسقر، فلما رواياتف طـ ابـ طباس وأبل هريرة،  قال ابـ طدي:

قال الدكتقر محؿد حسقـ اهـ. باختصار. و« وجؿقع مـ روى طـف؛ فػل ذلؽ كؾف كظر...

ط مؽتبة وهبة( تحت طـقان:  – 03-3/00« )التػسقر والؿػسرون»يف كتابف  $الذهبل 

 صحة(:)الرواية طـ ابـ طباس ومبؾغفا مـ ال

ؼف »  سادسفا: صريؼ الضحاك بـ مزاحؿ الفاللل طـ ابـ طباس، وهل غقر مرضقة، ٕكف وإن َوثَّ

كػر فطريؼف إلك ابـ طباس مـؼطعة، ٕكف روى طـف ولؿ يؾؼف، فنن اكضؿ إلك ذلؽ رواية بشر بـ 

طؿارة، طـ أبل روق، طـ الضحاك، فضعقػة لضعػ بشر، وقد أخرج مـ هذه الـسخة كثقًرا 

جرير وابـ أبل حاتؿ. وإن كان مـ رواية جقيرب طـ الضحاك فلشد ضعًػا، ٕن جقيرب ابـ 

ج ابـ جرير وٓ ابـ أبل حاتؿ مـ هذه الطريؼ شقًئا، إكؿا شديد الضعػ مرتوك، ولؿ ُيَخر  

جفا ابـ مردويف، وأبق الشقخ ابـ حبان  اهـ.« خرَّ
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 .«الَحِديثضعقػ » :بقفأطـ  (1/1/143) حاتؿ

اَرُقْطـِلقال كؿا  ،َمْتُروك ،هق ابـ سعقد إزدي ؛وجقيرب  الـَّسائلو الدَّ

اديـل ػف ابـ الؿَ وضعَّ  ا،وغقرهؿ  .جد 

 وقال البقفؼل طؼبف: ،لؿ يؾؼ ابـ طباس ،زاحؿ الفالللحاك هق ابـ مُ والضَّ 

 .«ؿ يثبت يف هذا إسـادل ،ه ضعقػةَأَساكِقدو ،هذا حديث متـف مشفقر»

 «تخريج اإلحقاء»يف  الِعراقلأورد مـف الجؿؾة إخقرة الحافظ  الَحِديثو

ُققصلوأورده  ،(1/15) جزيؾ الؿقاهب يف اختالف » بتؿامف يف أول رسالتف الس 

 .«الؿدخؾ» مـ رواية البقفؼل يف «الؿذاهب

 :الِعراقلثؿ قال 

 .«وإسـاده ضعقػ»

اوالتحؼقؼ أكف ضعقػ  لؿا ذكركا مـ حال جقيرب، وكذلؽ قال  ؛جد 

 .لؿا تؼدم ويليت ،ولؽـف مقضقع مـ حقث معـاه ،«الؿؼاصد» يف السخاوي

ُققصلما أورده  $ األَل َباكِلذكر  جزيؾ الؿقاهب يف » يف رسالتة $ الس 

 :$ هذه الؿؼالة: فؼال ورد   «اختالف الؿذاهب

ُققصلفنذا طرفت هذا، فؿـ الغريب ققل   :يف الرسالة الؿشار إلقفا الس 

باختالف الؿذاهب بعده يف  ملسو هيلع هللا ىلص فقائد، مـفا إخباره الَحِديثيف هذا »

ٕكف مـ اإلخبار بالؿغقبات، ورضاه بذلؽ وتؼريره  ؛الػروع، وذلؽ مـ معجزاتف
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 !«..حقث جعؾف رحؿة، والتخققر لؾؿؽؾػ يف إخذ بليفا شاء ،طؾقف

ٓ يؿؽـ  ،اكؼش، وما ذكره مـ التخققر باصؾ، ثؿ شأثبت العر :ؼال لففقُ  

ٕكف يمدي إلك التحؾؾ مـ  ؛لؿسؾؿ أن يؾتزم الؼقل والعؿؾ بف طؾك إصالقف

 .ٓ يخػك، كؿا التؽالقػ الشرطقة

 .(1)(14) أيت الَحِديثواكظر الؽالم طؾك 

ق خما أخطل فقف  $ األَل َباكِل بق ـو امفدي حسـ  الش  هجفاكبقري: الش 

 :$ فؼال

ْقختعؾؿ أن تصحقح  سبؼ؛ومؿا  امفدي حسـ  الشَّ هجفاكبقري لفذا الشَّ

وققلف: إكف حديث  ،(4 ص) «السقػ الؿجؾك طؾك الؿحؾك» يف كتابف الَحِديث

 .رأيت، كؿا بؾ هق مخالػ ٕققال أهؾ العؾؿ هبذا الػـ ،لقس بصحقح ؛مشفقر

  .اهـ (1)«(34) الَحِديثفاكظر  ،ولف مثؾف كثقر

 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الحديث «: »لسؾسؾة الضعقػةا»( مـ 14بعد التعؾقؼ طؾك الحديث ) $قال إلباين  (1)

، «أصحابل كالـجقم بليفؿ اقتديتؿ اهتديتؿ»الؿقققف مـ إدلة طؾك بطالن الحديث الؿتؼدم: 

، وهذا مؿا ٓ ڤإذ لقصح هذا لؽان الذي يلكؾ الربد يف رمضان ٓ يػطر اقتداء بلبل صؾحة 

 (. 1/155« )السؾسؾة الضعقػة». «يؼقلف مسؾؿ الققم فقؿا أطتؼد

 (. 174-1/171« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامصاةعٌغرش

ٌ$ٌتصِيبٌمإلوامٌانبٌخضم

ٌ$ٌوامصدٌغىلٌانبٌامرتكىاين

  لِْسلَة»( نو 64) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«نِ لْ الضَّ  ـَ مِ  عُ ذَ الجَ  ةُ قَّ حِ ْض إُ  ِت ؿَ عْ كِ  وْ أَ  ؿَ عْ كِ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 َأْحَؿدو ،(2/141) والبقفؼل ،(1/455) أخرجف الرتمذي .ضعقػ»

 ..............................،(1)( مـ صريؼ طثؿان بـ واقد1/777-775)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4341صبعة بشار طقاد معروف( ترجؿة رقؿ ) -12/517« )هتذيب الؽؿال»قال الؿزي يف  (1)

 ترجؿة طثؿان بـ واقد:

 قال طبد الل بـ أحؿد بـ حـبؾ، طـ أبقف: ٓ أرى بف بلًسا.»

اود طـف، فؼال: وقال طباس الدوري، طـ يحقك بـ معقـ: ثؼة. وقال إجري: سللت أبا د 

اهـ. قال الدكتقر « روى لف أبق داود، والرتمذي«. الثؼات»ضعقػ... وذكره ابـ حبان يف كتاب 

 بشار طقاد معروف يف الفامش:

(. وقال الربقاين طـ الدراقطـل: ٓ بلس بف 444)الرتجؿة: «الثؼات»ذكره ابـ شاهقـ يف » 

(. 152-4/153 :«هتذيب التفذيب»(. وقال ابـ حزم: مجفقل )453 : الرتجؿة«سمآتف»)

 «. ؿهِ صدوق ربؿا وَ «: التؼريب»وقال ابـ حجر يف 
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 :قال (1)أبل كباش، طـ (1)كدام بـ طبد الرحؿـطـ 

جذطاًكا إلك الؿديـة، فؽسدت طؾل، فؾؼقت أبا هريرة،  اجؾبت غـؿً »

فاكتبف  :قال(. الَحِديثفذكر ) :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فسللتف؟ فؼال: سؿعت رسقل الل

 .«الـاس

 :قال الترمذيو

 .«حديث غريب»

 :(11/11) «الػتح» قال الحافظ يف ، ولذايعـل ضعقػ

 .«ويف سـده ضعػ» 

 بف: فؼال:وصق   الَحِديثطؾك  $ تعؾقؼ ابـ حزم $ األَل َباكِل أورد

 :(4/415) «الؿحؾك» يف ، فؼالبـ حزمـ طؾتف اوبقَّ  

طـ  ،وكدام بـ طبد الرحؿـ ٓ كدري مـ هق ،طثؿان بـ واقد مجفقل»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -711)ص« تؼريب التفذيب»يف $قال ابـ حجر  (1)

(5145:) 

 اهـ. « ػ، ابـ طبد الرحؿـ السؾؿل، مجفقل، مـ السادسة. تقكَِدام، بالؽسر والتخػ»

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -113)ص« التفذيب تؼريب»يف $قال ابـ حجر  (1)

 كَِباش: ل( ترجؿة: أب3413)

ؾؿل أو الَعْبسل، وققؾ» هق أبق طقاش، وأبق كباش لؼب،  :أبق كَِباش، بصقغة الجؿع، الس 

 اهـ. « مجفقل، مـ الثالثة. ت
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الذي جؾب الؽباش الجذطة إلك الؿديـة، فبارت طؾقف، هؽذا كص  بل كباشأ

 .«!شاء الل كانكباش، ما  أبق حديثف، وهـا جاء ما جاء أبق كباش، وما أدراك ما

، وهق مجفقل مثؾ الراوي طـف كدام، الَحِديثكلكف يتفؿ أبا كباش هبذا 

 .(1)«التؼريب»وقد صرح بذلؽ الحافظ يف

 بقأوقال  ،وثؼف ابـ معقـ وغقره فؼد ،فؾقس بؿجفقل ؛ما طثؿان بـ واقدأو

 :داود

 . «ضعقػ»

 :طؼبفؼال البقفؼل ف ،وهل الققػ ،ولؾحديث طؾة أخرى

أبل طقسك الرتمذي قال: قال البخاري: رواه غقر طثؿان بـ طـ  وبؾغـل»

 .«مقققًفاأبل هريرة ، طـ واقد

 تصحقح ابـ التركؿاينوسبب  ،صريؼ آخر لؾحديث $ األَل َباكِل بق ـ

 : فؼال:الَحِديثلفذا  $

 :ولف صريؼ آخر بؾػظ

كقػ رأيت كسؽـا هذا؟  :فؼال ،يقم إضحك ملسو هيلع هللا ىلص جاء جربيؾ إلك الـبل»

دالسؿاء، واطؾؿ يا  لؼد باهك بف أهؾ :قال أن الجذع مـ الضلن خقر مـ  ،ُمحؿَّ

  .« ڠا أفضؾ مـف لػدى بف إبراهقؿ ولق طؾؿ الل ذبحً  ،الثـقة مـ اإلبؾ والبؼر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبق كباش. ( ترجؿة:3413/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )113)ص« التؼريب»اكظر:  (1)
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 :قال البقفؼل .وفقف إسحاق بـ إبراهقؿ الحـقـل 

 .«ويف حديثف ضعػ ،تػرد بف»

وساق لف  ،«الضعػاء» وهق متػؼ طؾك ضعػف، وقد أورده العؼقؾل يف :قؾت

 وقال: ،احديثً 

 .«ٓ أْصَؾ لف»

 قال:، ثؿ الَحِديثساق لف هذا ثؿ 

 .«أكسطـ  -وكان يؽذب-زياد بـ مقؿقن  يروي طـ»

 :فؼال ،ب بف ابـ الرتكؿاين ققل البقفؼل الؿتؼدمب ما تعؼَّ ـ أوهك التعؼ  ومِ  

مـ صريؼ إسحاق  الَحِديثهذا  «الؿستدرك»يف  الَحاكِؿذكر  :قؾت»

 !«صحقح اإلسـاد :قال، ثؿ الؿذكقر

متساهؾ يف التقثقؼ  الَحاِكؿوكؾ خبقر هبذا العؾؿ الشريػ يعؾؿ أن  :قؾت

َهبِلإذا خالػ، ولفذا لؿ يؼره  ٓسقؿاولذلؽ ٓ يؾتػت إلقف، و ،والتصحقح  يف الذَّ

 :(7/114) بؾ قال ،طؾك تصحقحف «تؾخقصف»

إسحاق هالؽ، وهشام لقس بؿعتؿد، قال ابـ طدي: مع ضعػف  :قؾت»

 .«يؽتبف حديثف

 الَحِديثهذا  فنن !ولقس يخػك هذا طؾك مثؾ ابـ الرتكؿاين لقٓ الفقى

 ،وابـ الرتكؿاين مـفؿ ،وهق مذهب الحـػقة ،يدل طؾك جقاز الجذع يف إضحقة
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أراد أن يؼقي بعضفا  ،يحتج هباولؿا كاكت إحاديث القاردة يف ذلؽ ضعقػة ٓ 

! ولق أن تصحقحف كان طؾك خالف ما يشتفقف الَحاكِؿبآطتؿاد طؾك تصحقح 

ا بؿا ذكركاه مـ التساهؾ! وهذا طقب كبقر مـ مثؾ ه متذرطً مذهبف لبادر إلك رد  

حرير، وطـدكا طؾك ما كؼقل أمثؾة أخرى كثقرة ٓ فائدة كبقرة مـ الـ  العالؿ هذا 

 اهـ. (1)«ذكرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 154-1/155« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌغرشامزاوطٌ

-ٌٌ
َ
ِتيوَهٌٌ-        ٌ$ٌهاِكٌوَهٌامد

َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

ُيِطيوَهٌٌ-  ٌ ِشريوَهٌٌ-   ٌ$ٌامعُّ
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

  لِْسلَة»نو  (75) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 ـِ طَ  اللُ  هُ دَ عَّ ؛ بَ فُ يَ وِ رْ ك يَ تَّ َح  اءً مَ  اهُ ؼَ َس ، وَ فُ عَ بِ ْش ك يُ تَّ ا َح زً بْ ُخ  اهُ َخ أَ  ؿَ عَ صْ أَ  ـْ مَ »

 .«ةٍ ـَ َس  ةِ ئَ مِ  سِ ؿْ َخ  ةُ قرَ ِس مَ  ِـ قْ قَ دَ ـْ َخ  ـَ قْ ا بَ مَ  دُ عْ ، بُ َق ادِ ـَ َخ  عَ بْ َس  ارِ الـَّ 

 :$ األَل َباكِلقال 

ويعؼقب  ،(1/114) (1)«الؽـك» أخرجف الدوٓبل يف .مقضقع»

ص ) «فتقح مصر» وابـ طبد الحؽؿ يف ،(1/514) «التاريخ» الػسقي يف

مـ  -1/25/1) «إوسط» الطرباين يفوكذا  ،(7/112) الَحاكِؿو ،(157

( مـ صريؼ إدريس بـ يحقك 1/115/1) وابـ طساكر ،(زوائد الؿعجؿقـ

طبد ، طـ واهب بـ طبد الل الؽعبل، طـ الخقٓين: حدثـل رجاء بـ أبل ططاء

 مرفقًطا. الل بـ طؿرو بـ العاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« الؽـك وإسؿاء»ولؿ يعؾؼ الػاضؾ كظر محؿد الػاريابل طؾك الحديث بشلء يف  قؾت:( 1)

 صبعة دار ابـ حزم(. -452/ص 144لؾدوٓبل )حديث رقؿ 
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ب  َهبِلطؾقف  ووافؼف $ الَحاكِؿ ما أخطل فقف $ األَل َباكِلصق  : $ الذ 

 فؼال:

 :الَحاكِؿقال و 

َهبِلووافؼف الحافظ ! «صحقح اإلسـاد»  !الذَّ

 ،بؾ هق متفؿ ،لؿ يقثؼف أحد رجاءً  فنن ،وهذا مـ أغالصفؿا الػاحشة 

َهبِلفقؿا ذكره  !كػسف الَحاِكؿفاسؿع ما قال فقف   :قال !«الؿقزان» كػسف يف الذَّ

( وقال ابـ !) مصري صاحب مقضقطات :الَحاِكؿقال  (!) صقيؾح» 

 الذي وقع لـا مسؾساًل  الَحِديثساق لف ، ثؿ حبان: يروي الؿقضقطات

 .(1)«بالؿصريقـ

 هذا.يعـل  قؾت:

ُققصلما وهؿ فقف  $ األَل َباكِل بق ـو  فؼال: :$ الس 

ُققصلوأقره ، (1/141) «الؿقضقطات» وذكره ابـ الجقزي يف  يف الس 

 ،الـَّسائلأي:  ؛(ن)ـل «الزيادة»و« الجامع الؽبقر» وطزاه يف ،(1/34) «الملئ»

َهبِلساق ثؿ  .وهق وهؿ أو تحريػ  :قال، ثؿ إسـاده إلك رجاء بف الذَّ

 .«حد الزهادأ ؛تػرد بف إدريس ؛هذا حديث غريب مـؽر»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1171صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/77« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 رجاء بـ أبل ططاء الؿصري. 
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(، فالتفؿة 1/1/115) قال ابـ أبل حاتؿ، كؿا إدريس هذا صدوق :قؾت

 :«لسان الؿقزان»يف  الحافظ وزادمـحصرة يف رجاء هذا. 

 ،الَحاِكؿخرجف وأ .إكف مقضقع وقال: ،أورده ابـ حبان الَحِديثوهذا » 

 يعـل تصحقحف) فؿا أدري ما وجف الجؿع بقـ كالمقف .وقال: صحقح اإلسـاد

ٓ أدري كقػ الجؿع بقـ كؿا  !(صاحب مقضقطات :يفراووققلف يف  لؾحديث،

َهبِلققل  « تؾخقص الؿستدرك» يف الَحاكِؿوسؽقتف طؾك تصحقح  .صقيؾح :الذَّ

 بروايةوابـ حبان( أهنؿا شفدا طؾقف  الَحاكِؿيعـل ) الحافظقـطـ  مع حؽايتف

 !«الؿقضقطات

 : فؼال:$ الُؿـ ِذريوهؿ  $ األَل َباكِل ذكر

( لؾطرباين يف 1/141) «الؿجؿع» يف الَفْقَثؿلطزاه  الَحِديثو :قؾت

 قال:؛ «إوسط»و« الؽبقر»

 .«وفقف رجاء بـ أبل ططاء، وهق ضعقػ»

أقرب  الَفْقَثؿلتؼدم، ومع هذا، فكؿا  ؛، ورجاء أشد ضعًػا مؿا ذكركذا قال

رقؿ  -1/73) «الرتغقب»يف  الَحِديثف أورد فنكَّ  ،الُؿـِْذريإلك الصقاب مـ 

 قال:، ثؿ (17

ْقخبق وأ ،«الؽبقر» رواه الطرباين يف»  ،الَحاِكؿو ،«الثقاب» يف ابـ حقان الشَّ

 .«: صحقح اإلسـادالَحاكِؿوقال  ،والبقفؼل
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 !ولقس كذلؽ ،فلوهؿ أكف صحقح ،طؾك تصحقحف الَحاكِؿفلقر 

 ؛يف وضعفوتحؼقؼ الؼقل  ،الَحِديثوهذا هق الحامؾ لل طؾك كشر هذا  

صاكـا  ،ملسو هيلع هللا ىلص قؼع الؽذب طؾك رسقل اللف ،كل ٓ يغرت أحد بزلة همٓء إفاضؾ

 اهـ. (1)«الل مـ ذلؽ بؿـ ف وفضؾف

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 141-1/141« )ةالسؾسؾة الضعقػ» (1)
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ٌغرشٌسامعاد

ٌ$ٌامُىٌاويتصِيبٌمندافظٌ

  حيحة»( نو 85) رقم احَلِديثيف لِْسلَة الصَّ  /«السِّ

ـُ  ؿْ فُ ؾ  ؛ كُ ةٌ ثَ اَل ثَ  ؿْ كُ زِ ـْ كَ  دَ ـْ طِ  ُؾ تَ ؼْ يُ »  ؿَّ ، ثُ ؿْ فُ ـْ مِ  دٍ احِ ك وَ لَ إِ  قرُ ِص  يَ َٓ  ؿَّ ، ثُ ةٍ قػَ ؾِ َخ  اب

َٓ ئً قْ َش  رَ كَ ذَ  ؿَّ ، ثُ مٌ قْ قَ  فُ ؾْ تُ ؼْ يَ  ؿْ  لَ اًل تْ قَ  ؿْ ؽُ قكَ ؾُ تُ ؼْ قَ ، فَ ِق رِ ْش الؿَ  ؾِ بَ قِ  ـْ مِ  قدُ الس   اُت ايَ الرَّ  عُ ؾُ طْ تَ   ا 

  ةُ قػَ ؾِ َخ  فُ كَّ نِ فَ  ،ِج ؾْ ك الثَّ ؾَ ا طَ قً بْ َح  قْ لَ ، وَ قهُ عُ ايِ بَ ؛ فَ قهُ ؿُ تُ يْ أَ ا رَ ذَ نِ : فَ اَل ؼَ ، فَ فُ ظُ ػَ ْح أَ 
ِ
 .«ي  دِ فْ الؿَ  الل

 :ويف رواية» 

 .«إذا رأيتؿ الرايات السقد خرجت مـ قبؾ خراسان؛ فلتقها، ولق حبًقا... إلخ 

  :$ األَل َباكِلقال 

( مـ 717-7/714) الَحاكِؿو ،(512-513) أخرجف ابـ ماجف مـؽر.» 

 اثقبان مرفقطً ، طـ أبل أسؿاء، طـ (1)البةأبل قِ ، طـ خالد الحذاء، طـ صريؼقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1333ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة(  -3/282« )مقزان االطتدال»قال الذهبل يف  (1)

 ترجؿة: طبد اهلل بـ زيد:

، إمام شفقر مـ طؾؿاء التابعقـ، ثؼة يف كػسف، إٓ أكف يدل س طؿـ ل  الل بـ زيد، أبق ِقاَلبة الَجْرم طبد»

لحؼفؿ وطؿـ لؿ يؾحؼفؿ. وكان لف صحػ يحدث مـفا ويدلس. قال ابـ ُطَؾقَّة: حدثـا أيقب قال: 
= 
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 اأيًض  الَحاكِؿطؾل بـ زيد، و، طـ (5/144) َأْحَؿدوأخرجف  بالرواية إولك.

أبل قالبة بف، ، طـ خالد الحذاء، طـ ( مـ صريؼ طبد القهاب بـ ططاء7/511)

لؿ يذكر أبا أسؿاء يف إسـاده، وهق مـ  -وهق ابـ جدطان-لؽـ طؾل بـ زيد 

( 1775) «إحاديث القاهقة» ومـ صريؼف أخرجف ابـ الجقزي يف كتاب .أوهامف

 :وقال ،(75 ص) «الؿسـدطـ  الؼقل الؿسدد يف الذب» وابـ حجر يف ،امختصرً 

 .«وطؾل بـ زيد فقف ضعػ»

بف: فؼال: $ الُؿـاويما أخطل فقفا  $ األَل َباكِلبق ـ   وصق 

 :ؼالف ،«فقض الؼدير» يف الُؿـاويوبف أطؾف  

َهبِلقال ، ثؿ وغقره تضعقػف َأْحَؿدطـ  «الؿقزان» كؼؾ يف»  حديًثاأراه » :الذَّ

 :قال ابـ حجر ،«الؿقضقطات» وأورده ابـ الجقزي يف .«امـؽرً 

 .«إذ لقس فقفؿ متفؿ بالؽذب. اكتفك ،ولؿ يصب

 :ويف هذا الؽالم أخطاء يجب التـبقف طؾقفا قؾت:

فؼد  ،ولقس كذلؽ ،بابـ جدطان يقهؿ أكف تػرد بف الَحِديثإطاللف  -1

مـ رجال  ثَِؼة وهق تؼدم،كؿا  ؛وابـ ماجف الَحاكِؿتابعف خالد الحذاء طـد 

 .«الصحقحقـ»

 ،ولقس كذلؽ ،إكف يقهؿ أن ابـ الجقزي أورده مـ صريؼ ابـ جدطان -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .هـا« اة طشر درهؿً بف، فلتقُت هبا مـ الشام، فلديت كراءها بضعتُ أوصك إللَّ أبق قِالبة بؽُ 
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، الحسـ، طـ ( مـ صريؼ طؿرو بـ ققس1/42) «الؿقضقطات» رده يفأوؿا فنك

، طـ الثاكقةا كحق الرواية مرفقطً  -ابـ مسعقديعـل - الل طبد، طـ بل طبقدةأطـ 

 :قال ابـ الجقزيثؿ  .ثقبان

وٓ سؿع الحسـ مـ  ،ولؿ يسؿع مـ الحسـ ،طؿرو ٓ شلء ،ٓ أْصَؾ لف»

 .«أبل طبقدة

 .مـ أبقف ابـ مسعقد سؿع أبق طبقدة وٓ قؾت:

ُققصلوتعؼبف  بحديث ابـ ثقبان هذا، وقد قال  (1/744) «المللء» يف الس 

 :(172/1 ق) «الزوائد» يف

 .«ورجالف ثؼات ،صحقحإسـاده »

 :الَحاكِؿوقال  

ْقخصحقح طؾك شرط »  .«قـالشَّ

َهبِلووافؼف   :«الؿقزان» مع أكف يؼقل يف !الذَّ

 تؼدم.كؿا  ؛«اأراه مـؽرً »

 ،طـعـة أبل قالبةطؾتف، وهل طـ  ـ صححفهؾ مَ وهذا هق الصقاب، وقد ذَ 

َهبِلطـ  تؼدم كؼؾفكؿا  ؛ف مـ الؿدلسقـفنك ولعؾف  ،السابؼ الَحِديثوغقره يف  الذَّ

 «العؾؾ» يف َأْحَؿدحؽاه طـف ، كؿا ة مـ صريؼ خالدؾقَّ ابـ طُ  الَحِديثػ لذلؽ ضعَّ 

 .وأقره (1/451)
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 .«فنن فقفا خؾقػة الل الؿفدي» :دون ققلف ؛صحقح الؿعـك الَحِديثلؽـ  

ابـ ، طـ مـ صريؼ طؾؼؿة (513 - 1/514) ماجف فؼد أخرجف ابـ 

 .رواية ثقبان الثاكقة ا كحقمسعقد مرفقطً 

 ،وهق مختؾػ فقف ،فقف يزيد بـ أبل زياد فنن ،وإسـاده حسـ بؿا قبؾف

 .«خراسان»وٓ  ،«خؾقػة الل»ا ذكر فقصؾح لالستشفاد بف، ولقس فقف أيًض 

لقس لفا صريؼ ثابت، وٓ ما يصؾح أن يؽقن  ؛«خؾقػة الل» :وهذه الزيادة

َهبِلكالم  يػقدهكؿا  ؛ا لفا، ففل مـؽرةشاهدً  السابؼ، ومـ كؽارهتا أكف ٓ يجقز  الذَّ

لؿا فقف مـ إيفام ما ٓ يؾقؼ بالل تعالك مـ  .ؼال: فالن خؾقػة الليف الشرع أن يُ 

 ـ ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة رحؿف الل تعالك، فؼال يفالـؼص والعجز، وقد بقَّ 

 (:1/711) «الػتاوى»

طـ  كابـ طربل، أن الخؾقػة هق الخؾقػة وقد ضـ بعض الؼائؾقـ الغالطقـ»

قالقا ٕبل بؽر: يا »الل، مثؾ كائب الل، والل تعالك ٓ يجقز لف خؾقػة، ولفذا 

 ،«حسبل ذلؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص خؾقػة الل! فؼال: لست بخؾقػة الل، ولؽـ خؾقػة رسقل الل

 :ملسو هيلع هللا ىلص بؾ هق سبحاكف يؽقن خؾقػة لغقره، قال الـبل

ل ا فِ ـَ ب  َح اص   ؿ  فُ ، الؾ  ؾِ ه  ل األَ فِ  ةُ قػَ ؾِ الَخ ، وَ رِ ػَ ل الس  فِ  ُب احِ الص   َت ك  أَ  ؿ  فُ الؾ  »

 ـَ ػ  ؾُ اخ  ا، وَ كَ رِ ػَ َس 
 .«اـَ ؾِ ه  ل أَ ا فِ

العالؿقـ، طـ  وذلؽ ٕن الل حل شفقد مفقؿـ قققم رققب حػقظ غـل
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لقس لف شريؽ وٓ ضفقر، وٓ يشػع أحد طـده إٓ بنذكف، والخؾقػة إكؿا يؽقن طـد 

؛ الؿستخؾػ، وسؿل خؾقػة أو غقبة، ويؽقن لحاجة ،بؿقت ؛الؿستخؾػطدم 

وهق قائؿ خؾػف، وكؾ هذه الؿعاين مـتػقة يف حؼ الل تعالك،  الغزوطـ  ٕكف خؾػ

.. وٓ يجقز أن يؽقن .ٓ يؿقت وٓ يغقب ،شفقد ،ف حل قققمفنك ،وهق مـزه طـفا

 وٓ يؼقم مؼامف، إكف ٓ َس  ،ا مـفأحد خؾػً 
َّ
 ،وٓ كػء، فؿـ جعؾ لف خؾقػة ،لف ؿل

 .هـا .(1)«ففق مشرك بف

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 123-1/125« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعاةعٌغرش

اِكهوَهٌ
َ
ٌ$ٌغتسٌاهللٌأيبٌامد

ِتيوَهٌامدافظٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 86) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«ـ  الجِ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ اكِ قَ ْخ إِ  زُ ْخ وَ  قنُ اطُ الطَّ »

 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ »  ؛«الـفاية» مـ (وخز) وإن أورده ابـ إثقر يف مادة بفذا الؾػظ. لف ال أص 

 .يليت بقاكف، كؿا ا لغريبل الفروي، وإكؿا هق مركب مـ حديثقـ صحقحقـتبعً 

  (:30/317) «الػتح» وقال الحافظ يف 

 الَحِديث ؿ أره هبذا الؾػظ بعد التتبع الطقيؾ البالغ يف شلء مـ صرقل»

الؿسـدة، ٓ يف الؽتب الؿشفقرة، وٓ إجزاء الؿـثقرة، وقد طزاه بعضفؿ 

ٓبـ أبل الدكقا، وٓ وجقد  «كتاب الطقاطقـ»و ،«الطرباين»و ،«َأْحَؿدمسـد »لـ

 .«لذلؽ يف واحد مـفا

وكذا  ،(714 ،714 ،7/425) «َأْحَؿدمسـد »يف  الَحِديثو :قؾت
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، ( مـ صرق1/51) اأيًض  الَحاِكؿو ،(41 ص) «الؿعجؿ الصغقر» الطرباين يف

 ا بؾػظ:أبل مقسك إشعري مرفقطً طـ 

 َد ط  أَ  زُ خ  وَ  قنُ اطُ الط  » 
 .«ـ  الجِ  ـَ مِ  ؿ  ؽُ ائِ

َهبِلوتابعف طؾقف  $ الَحاكِؿوهؿ فقف  ما $ األَل َباكِلبق ـ   $ الذ 

 وسبب هذا القهؿ: فؼال:

 :الَحاِكؿوقال 

 .«صحقح طؾك شرط مسؾؿ»

َهبِلووافؼف    .الذَّ

وكذا - الَحاكِؿفقف طـد  فنن ،فال؛ هق صحقح، أما طؾك شرط مسؾؿ قؾت:

، إٓ أكف لقس مـ ثَِؼة وهق ،واسؿف يحقك بـ سؾقؿ ،أبا بؾج -يف بعض صرقف َأْحَؿد

ا، وصححف صريؼ أخرى بسـد صحقح أيًض  َأْحَؿدرجال مسؾؿ، ولف طـد 

 .الحافظ

 .«أطدائؽؿوخز » :الَحِديثففذا هق الؿحػقظ يف  

 :ملسو هيلع هللا ىلص ؿا هق يف حديث آخر، وهق ققلففنك ،«إخقاكؽؿ» :وأما لػظ

 .«ؿا صعام إخقاكؽؿ مـ الجـفنهن ،(يعـل العظؿ والبؼر) فال تستـجقا هبؿا»

 .«كقؾ إوصار» اكظر ،رواه مسؾؿ وغقره
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 .فؽلكف اختؾط طؾك بعضفؿ هذا بإول 

ُققصلقال   :«الحاوي» يف الس 

خقة يف اإل فنن ،فباطتبار اإليؿان؛ يف حديث العظؿا وأما تسؿقتفؿ إخقاكً »

 .«الديـ ٓ تستؾزم آتحاد يف الجـس

 :ذه الؾػظةٓ أْصَؾ لفوبقان أكف  ،الَحِديثوقد أصال الؽالم طؾك صرق  

بذل الؿاطقن يف » يف شلء مـ صرقف الحافظ ابـ حجر يف كتابف الؼقؿ «إخقاكؽؿ»

 ............................................................(1)«فضؾ الطاطقن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحؼقؼ أحؿد  -144)ص:« بذل الؿاطقن يف فضؾ الطاطقن»يف  $قال الحافظ ابـ حجر  (1)

 طصام الؽاتب(:

جؿقع ما وقػت طؾقف مـ الروايات يف حديث أبل مقسك، ويف حديث طائشة، ويف حديث ابـ »

. واشتفر طؾك إلسـة أكف ورد أيًضا: «صعـ أطدائؽؿ»أو بؾػظ:  «وخز أطدائؽؿ»طؿر، بؾػظ: 

 .«وخز إخقاكؽؿ»

كصف:  يف مسللة الطاطقن، ما $جؿعفا الشقخ بدر الديـ الزركشل « كراسة»ورأيت يف 

، مـ حديث طبد الل بـ الحرث، طـ أبل «معجؿف الؽبقر»يف  )روى اإلمام أحؿد والطرباين

. قالقا: «والطاطقن /أ[62]فـاء أمتل بالطعـ »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصالل أكف سؿع رسقل  ي،مقسك إشعر

. هذا لػظ «صعـ أطدائؽؿ مـ الجـ، ويف كؾ شفادة»أما الطعـ فؼد طرفـاه، فؿا الطاطقن؟ قال: 

 (، اكتفك. «إخقاكؽؿ»، ويف لػظ أحؿد: الطرباين

 وما كسبف إلك أحؿد غؾط يف السـد ويف الؿتـ:

 أما السـد:

 رواية طبد الل بـ الحرث أصاًل، وإكؿا أخرجف مـ ثالث صرق:فؿا أخرجف أحؿد مـ 

 ، طـ زياد بـ طالقة، طـ رجؾ، طـ أبل مقسك...-وهق الثقري-مـ رواية سػقان  إحداهؿا:
= 
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 .هـا (1)«(13/1 - 11/1 ق)

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

قال شعبة: كـت أحػظ -مـ رواية ُشعبة، طـ زياد بـ ِطالقة قال: حدثـل رجؾ مـ ققمل ثاكقفا:

 ذن طؾقف، فسؿعت أبا مقسك...قال: كـا طؾك باب طثؿان كـتظر اإل -اسؿف

، طـ زياد بـ طالقة، طـ أسامة بـ شريؽ قال: خرجـا يف ثالثفا:مـ رواية أبل بؽر الـَّْفَشؾل  

 مقسك... لبضع طشرة مـ بـل ثعؾبة، فنذا كحـ بلب

 وأما الؿتـ:

أصاًل، وإكؿا هق بؾػظ:  «إخقاكؽؿ» :فؾقس يف شلء مـ الطرق الثالثة الؿذكقرة بؾػظ

صعـ أطدائؽؿ مـ »، ويف رواية شعبة: «وخز أطدائؽؿ مـ الجـ». فػل رواية سػقان: «أطدائؽؿ»

 ...«أطدائؽؿ». ولؿ يسؼ لػظ رواية الـفشؾل. وقد ساقفا البزار بؾػظ: «الجـ

لف، فؼال يف مادة « كتاب الغريبقـ»قديًؿا أبق طبقد الفروي يف  «إخقاكؽؿ» :قد َذَكَر الؿتـ بؾػظ

؛ وهق صعـ غقر كافذ. قال: وقد ورد يف بعض «وخز إخقاكؽؿ»: )يف الحديث: ما كصف« وخز»

 ، وهق محؿقل طؾك ذلؽ(. اكتفك كالمف.«صعـ أطدائؽؿ»صرقف: 

وخز »فؼال ما كصف فقف: )« الـفاية يف غريب الحديث»وتبعف أبق السعادات الؿبارك ابـ إثقر يف 

 ، القخز: صعـ لقس بـافذ(.«إخقاكؽؿ مـ الجـ

فؿا طرفت  «إخقاكؽؿ»صحقح. وأما الرواية بؾػظ: « صعـ غقر كافذ»ن القخز إ :ؿاوققلف

 مقضعفا مـ كتب الحديث.

أبل محؿد بـ قتقبة يف ذلؽ، « كتاب»ثؿ «. غريب الحديث»وقد راجعت كتاب أبل طبقد يف 

أبل سؾقؿان الخطابل يف ذلؽ، وهق كالذيؾ طؾك « كتاب»وهق كالذيؾ طؾك كتاب أبل طبقد. ثؿ 

قاسؿ بـ ثابت السرقسطل يف ذلؽ، وهق كالذيؾ طؾك كتاب ابـ « كتاب»اب ابـ قتقبة. ثؿ كت

« غريب الحديث»لؾزمخشري، وكذلؽ « الػائؼ»قتقبة أيًضا. فؾؿ أره فقفا أصاًل. وٓ يف 

 اهـ. «فؾؿ أجده فقف -ومع ذلؽ ما أكؿؾف-إلبراهقؿ الحربل، وهق أوسع هذه الؽتب كؾفا 

 (. 122-1/123« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحاويٌغرش

ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌنغضايلمتصِيبٌ

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»نو  (95) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

  قُب بِ َح  ُب ائِ التَّ »
ِ
 .«الل

 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لف» ا جازمً  (1/121) «اإلحقاء» وقد أورده الغزالل يف. بفذا الؾػظ ال أص 

ْقخوقال  !ملسو هيلع هللا ىلص بـسبتف إلك الـبل  - 7/17) «الطبؼات» تاج الديـ السبؽل يف الشَّ

141:)  

 .«الؿ أجد لف إسـادً »

 :اآلتل الَحِديثوكحقه  

ِسَؾة»( مـ 90) رقؿ الَحِديث $ األَل َباكِل ذكرو ؾ  ِعقػة الس  والذي  «الض 

ُققصلذكره الحافظ   : «الجامع»يف  $ الس 

 .«اَب قَّ التَّ  ـَ تَّ ػَ الؿُ  ـَ مِ مْ الؿُ  دَ بْ العَ  ب  حِ يُ  اللَ  نَّ إِ »
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 :$ األَل َباكِلقال 

 115رقؿ ) «زوائد الؿسـد» يف َأْحَؿدأخرجف طبد الل بـ  .مقضقع»

أبل طبد اهلل ، طـ (142-4/143) «الحؾقة»عقؿ يف ومـ صريؼف أبق كُ  ،(311و

، طـ طبد الؿؾؽ بـ سػقان الثؼػل، طـ (1)أبل طؿرو البجؾل، طـ مسؾؿة الرازي

دأبل جعػر  د، طـ بـ طؾل ُمحؿَّ  .اأبقف مرفقطً ، طـ بـ الحـػقة ُمحؿَّ

ولؿ  ،أبق طبد اهلل مسؾؿة الرازي لؿ أجد لف ترجؿة؛ إسـاد مقضقعوهذا 

كف أمع  «تعجقؾ الؿـػعة بزوائد رجال إئؿة إربعة» يقرده الحافظ ابـ حجر يف

 .وقد فاتف مـ مثؾف تراجؿ كثقرة ،طؾك شرصف

َهبِلقال  ؛البجؾل ووأبق طؿر  :«التعجقؾ» الحافظ يف، ثؿ «الؿقزان» يف الذَّ

قال ابـ حبان: ٓ يحؾ  ،حدث طـف حرمل بـ حػص ،بقدةاسؿف طَ  :يؼال»

 .«آحتجاج بف

بقدة بلكف هق طَ  (1/712) «لسان الؿقزان» مـ «الؽـك» وقد جزم الحافظ يف

َهبِلبـ طبد الرحؿـ، ويميده أن   :هؽذا «إسؿاء» العسؼالين أورداه يف، ثؿ الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العالؿقة( -4/41« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 طؿرو البجؾل: لبقدة بـ طبد الرحؿـ،أب( ترجؿة: طَ 5133)

. ذكره ابـ حبان لَطبقدة بالػتح، وققؾ: بالضؿ، هق طبقدة بـ طبد الرحؿـ، أبق طؿرو البجؾ»

 يبـ حػص، يرو لحدث طـف حرم كصاري،ـ، فؼال: روى طـ يحقك بـ سعقد إبالقجفق

  اهـ.« الؿقضقطات طـ الثؼات..
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 روى طـبقدة بـ طبد الرحؿـ أبق طؿرو البجؾل، ذكره ابـ حبان فؼال: طَ »

 ،الثؼاتطـ  يحقك بـ سعقد، حدث طـف حرمل بـ حػص، يروي الؿقضقطات

 أبل أيقب قال:، طـ سعقد بـ الؿسقب، طـ يحقك طـروى 

 .«ٓ يصقبؽ السقء أبا العرب :فؼال ،اشقئً  ملسو هيلع هللا ىلص أخذت مـ لحقة الـبل 

 ،(4/1/21) بالػتح «بقدةطَ »وقد أورده ابـ أبل حاتؿ فقؿـ اسؿف  :قؾت

 .ا وٓ تعدياًل ولؿ يذكر فقف جرًح 

الرجؾ طـ  حاتؿ حؿؾ سؽقت ابـ أبلويف هذا تـبقف طؾك أكف ٓ يـبغل أن يُ  

 ،طل العؾؿوبعض مدَّ  ،جرى طؾقف بعض الؿحدثقـ الؿعاصريـكؿا  ؛ثَِؼة طؾك أكف

اويبعد  ،ؽ ترى هذا الرجؾ قد سؽت طـففنك مع ققل ابـ  ،ِثَؼة أن يؽقن طـده جد 

 .فتلمؾ ،حبان فقف ما تؼدم

طؾك أن  (1/1/43) قد كص يف أول كتابف $بؾ إن ابـ أبل حاتؿ  

إكؿا هق ٕكف لؿ يؼػ فقفؿ طؾك شلء  ؛الرواة الذيـ أهؿؾفؿ مـ الجرح والتعديؾ

 .(1)فقؾحؼف هبؿ ،مـ ذلؽ، فلوردهؿ رجاء أن يؼػ فقفؿ طؾك الجرح والتعديؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالرغؿ مـ مخالػة  «الضعقػة»يف  $قؾت: وهذه مـ الـػائس والػرائد التل ذكرها إلباين  (1)

بالؿحدثقـ الؿعاصريـ محدث مصر الشقخ  $بعض الؿعاصريـ لذلؽ؛ وقصد إلباين 

ت طـف البخاري وابـ مـ تقثقؼ مـ سؽَ  «الؿسـد»يف  $كف أكثر إحقث  ،$أحؿد شاكر 

 أبل حاتؿ.

حقث قال:  ،الل بـ يقسػ الجديع لعبد« تحرير طؾقم الحديث»ومـ أمثؾة مدطل العؾؿ كؿا يف 
= 
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 :لقال الحسقـ ؛وطبد الؿؾؽ بـ سػقان الثؼػل 

 .«التعجقؾ» وأقره الحافظ يف .«مجفقل»

 :وقال ،(11/111) «مجؿع الزوائد» يف الَحِديثو

 .«وفقف مـ لؿ أطرفف ،رواه طبد الل وأبق يعؾك»

 :وقال ،(7/5) «تخريج اإلحقاء» يف الِعراقلوطزاه إلقفؿا شقخف  

 .«سـده ضعقػ»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

مائؾة  ،رفع مـ الحؽؿ بالجفالةمجرد سؽقت البخاري وابـ أبل حاتؿ طـ الراوي مـزلة هل أ»

 «!!وهل مـزلة الؿستقر طـد بعض إئؿة ،إلك الحؽؿ بالتعديؾ

 «.الرفع والتؽؿقؾ»وكذلؽ طبد الػتاح أبق غدة كؿا يف تحؼقؼف لؽتاب 

ٓ يـبغل إهؿالف، قال ابـ ابل حاتؿ يف بقان  ،يف محؾ الـزاع وتػسقر ققل ابـ أبل حاتؿ كص  

 (:1/43« )والتعديؾالجرح » مـفجف يف كتابف

كتبـاها لقشتؿؾ الؽتاب طؾك  ،ا قد ذكركا أسامل كثقرة مفؿؾة مـ الجرح والتعديؾطؾك أكَّ »... 

 اهـ.« فـحـ مؾحؼقها هبؿ بعد ،رجاء وجقد الجرح والتعديؾ فقفؿ ؛طـف العؾؿ يكؾ مـ رو

 (:712/ص1« )الضعقػة» $قال إلباين 

ًٓ طـد ابـ أبل فؽان ماذا؟ فنكف لؿ يذكر فقف تقثقًؼا » أيًضا، فؿثؾ هذا أقرب إلك أن يؽقن مجفق

حاتؿ مـ أن يؽقن ثؼة طـده، وإٓ لؿا جاز لف أن يسؽت طـف، ويميد هذا ققلف يف مؼدمة الجزء 

 (:43/ص1إول )ق

طؾك أكا ذكركا أسامل كثقرة مفؿؾة مـ الجرح والتعديؾ؛ كتبـاها لقشتؿؾ الؽتاب طؾك كؾ مـ »

 «.ء وجقد الجرح والتعديؾ فقفؿ، فـحـ مؾحؼقها هبؿ مـ بعد إن شاء اللطـف العؾؿ، رجا يرو

ففذا كص  مـف طؾك أكف ٓ يفؿؾ الجرح والتعديؾ إٓ لعدم طؾؿف بذلؽ، فال يجقز أن ُيتَّخذ 

 اهـ. « سؽقتف طـ الرجؾ تقثقًؼا مـف لف؛ كؿا يػعؾ بعض أفاضؾ طصركا مـ الؿحدثقـ وغقرهؿ!
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ثـا إبراهقؿ بـ  :(1)القاقديمـ صريؼ  (14/1) «مػتاح الؿعاين» رأيتف يفثؿ 

د، طـ يزيد بـ ركاكة، طـ طبد الل بـ أبل سػقان، طـ إسؿاطقؾ  .بـ الحـػقة بف ُمحؿَّ

 (1)«الجامع» وإن ذكره يف ،مقضقع الَحِديثف ؛ابلؽـ القاقدي كذَّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 7522ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة(  -1/338« )ان االطتدالمقز»قال الذهبل يف  (1)

  ترجؿة: محؿد بـ طؿر بـ واقد األسؾؿل:

، صاحب التصاكقػ، وأحد لالؼاض سؾؿل مقٓهؿ، القاقدي الؿدينمحؿد بـ طؿر بـ واقد إ»

حديَث ابـ أخل حاديث، يؾؼل قال أحؿد بـ حـبؾ: هق كذاب، يؼؾب إ أوطقة العؾؿ طؾك ضعػف...

 الزهري طؾك معؿر، وكحق ذا. وقال ابـ معقـ: لقس بثؼة. وقال مرًة: ٓ يؽتب حديثف.

ا والـسائل: يضع الحديث. وقال وقال البخاري وأبق حاتؿ: مرتوك. وقال أبق حاتؿ أيًض  

 : أحاديثف غقر محػقضة، والبالء مـف.يالدارقطـل: فقف ضعػ. وقال ابـ طد

سف بعضفؿ. وأما البخاري فذكر ابـ أبل ره: هق محؿد بـ أبل شؿؾة، دلَّ وغق يوقال ابـ الجقز

شؿؾة بعد القاقدي. وقال أبق غالب ابـ بـت معاوية بـ طؿرو: سؿعت ابـ الؿديـل يؼقل: 

 .اهـ «القاقدي يضع الحديث..

حاديث أكف أورد بعض إ« الجامع الصغقر»يف كتابف  $ومؿا شان الحافظ السققصل  قؾت: (1)

يف مؼدمة كتابف أن يصقكف مؿا تػرد بف كذاب أو  $الؿقضقطة، حقث اشرتط السققصل 

 ومـفا:«السؾسؾة الضعقػة»يف  $وضاع؛ وذكر بعضفا إلباين 

إذا كان يف آخر الزمان، واختؾػت الفقاء؛ فعؾقؽؿ بديـ أهؾ البادية (: »75حديث رقؿ )-

 «.والـساء

لقس مـ العجائب أن يقرد السققصل هذا الحديث يف ثؿ؛ أ(: »1/141) $قال إلباين  

اع»مع تعفده يف مؼدمتف « الجامع الصغقر» اب أو وضَّ د بف كذَّ  «.؟!«أن يصقكف مؿا تػرَّ

 الحديَث.« سللت ربل فقؿا اختؾػ فقف أصحابل مـ بعدي..(: »11حديث رقؿ )-

 «.قرالجامع الصغ»(: والحديث أورده السققصل يف 1/173) $قال إلباين  

 «.الؿفدي مـ ولد العباس طؿل(: »31حديث رقؿ )-
= 
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 اهـ. (1)«طريؼ األولكالمـ 

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

الجامع »يراده الحديث يف إوبف تبقـ خطل السققصل يف (: »1/131) $قال إلباين  

 «...«الصغقر

 «.إن الل يحب الشاب الذي يػـل شبابف يف صاطة الل (: »23حديث رقؿ )-
 «.إن الل يحب الـاسؽ الـظقػ(: »22حديث رقؿ )-

الجامع »وهذا الحديث والذي قبؾف مـ مقضقطات (: »1/111: )$قال إلباين  

 . ««!الصغقر

 (.115-1/114« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامتاظعٌغرش

ٌ$ٌتصِيبٌمندافظٌانبٌغتسٌامرب

ٌ$ٌتصِيبٌمنشيذٌغتسٌاملادرٌاألرًِؤط

  حيحة»( نو 151) رقم احَلِديثيف لِْسلَة الصَّ  /«السِّ

َٓ ا إِ مَ أَ » ُ لَ ك، وَ ْكَس  أَ ك ل 
ِ
ك ٕ ـْ ُأَكسَّ

عَ َش ؽِ  .«ر 

 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لفباصؾ » ( 7/43) «اإلحقاء» يف الغزالل هبذا الؾػظ أوردهقد و .ال أص 

 :«تخريجف»يف  الِعراقلفؼال  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا بـسبتف إلقفمجزومً 

إٓ  «الؿقصل» وقال ابـ طبد الرب: ٓ يقجد يف ،ا بغقر إسـادذكره مالؽ بالغً »

بق أوقال  .وكذا قال حؿزة الؽـاين: إكف لؿ يرد مـ غقر صريؼ مالؽ ، ٓ إسـاد لفمرساًل 

وٓ  ،فؾؿ أضػر بف ،صاهر إكؿاصل: وقد صال بحثل طـف وسمالل طـف لألئؿة والحػاظ

 .«مسـًداأكف وقع لف  الَحِديثطك بعض صؾبة ادَّ و :قال .كف ضػر بفأأحد طـ  سؿعت

 إلك الـبل الَحِديثبـسبة  $ لبرطبد ا مـ جزم ابـ $ األَل َباكِلب تعج  

 فؼال: :ملسو هيلع هللا ىلص

ا بـسبتف جازمً  «التؿفقد» يف الَحِديثالعجب مـ ابـ طبد الرب كقػ يقرد ف 
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 !؟(11/137و5/113و 1/111) فاكظر ،يف غقر مقضع مـف ملسو هيلع هللا ىلص إلك الـبل

 :قال ملسو هيلع هللا ىلص اللمالؽ أكف بؾغف أن رسقل طـ  :(3/303) «الؿقصل»يف  الَحِديثو

َـّ سك أو أُ كْ إين َٕ » ك ٕس  .«َكسَّ

ق خما أخطل فقف  $ األَل َباكِلب صق   لؼادر األركقؤط يف تعؾقؼف طبد ا الش 

 : فؼال:«زاد الؿعاد»طؾك 

؛ لقس «وإسـاده مـؼطع» :(3/380) «زاد الؿعاد»فؼقل الؿعؾؼ طؾك 

بالغ ٓ إسـاد لف، ولذلؽ قال الحافظ فقؿا كؼؾ  -ترىكؿا - بصحقح بداهة؛ ٕكف

 (:1/115) «شرح الؿقصل»الزرقاين يف 

 .«ٓ أْصَؾ لف» 

وإكؿا يـسقف الل لقشرع،  ،ٓ يـسك بباطث البشرية ملسو هيلع هللا ىلص أكف الَحِديثوضاهر 

وغقرهؿا مـ حديث ابـ  «الصحقحقـ» وطؾك هذا ففق مخالػ لؿا ثبت يف

 :امسعقد مرفقطً 

 .«لوكِ رُ ك  َذ فَ  قُت ِس ا كَ ذَ نِ ، فَ نَ ق  َس ـ  تَ ا ؿَ كَ  كَس ك  أَ  ،رٌ َش ا بَ كَ ا أَ ؿَ ك  إِ »

ؿ وفقائد مـ البقان والتعؾقؿ، ؽَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص يـايف هذا أن يرتتب طؾك كسقاكف وٓ 

لفذا  ملسو هيلع هللا ىلص والؼصد أكف ٓ يجقز كػل الـسقان الذي هق مـ صبقعة البشر طـف

 اهـ. (1)«الصحقح الَحِديثالباصؾ! لؿعارضتف لفذا  الَحِديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/113« )السؾسؾة الضعقػة» (1)



   
 109 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

 امػرشون

ْيذوَهٌ
َّ
ٌٌامش

َّ
وثٌظنيىانٌنبٌغتسٌاهللامػال  

سخفيسٌشيذٌاإلظالمٌ -ىُىاٌاهللرخ-ٌنبٌغتسٌامَِابٌُودىَّ  

  لِْسلَة»نو  (118) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 َش بِ  ةِ تَ قْ الؿَ  ـَ قا مِ عُ ػِ تَ ـْ  تَ َٓ »
ْ
 .«ءٍ ل

 :$ األَل َباكِلقال 

أبل ، طـ (1)زمعة بـ صالح، طـ «مسـده»رواه ابـ وهب يف  .ضعقػ»

 .اجابر مرفقطً ، طـ (1)الزبقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1145/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )114)ص« تؼريب التفذيب»قال ابـ حجر يف  (1)

 َزمعة: ترجؿة:

الؿقؿ، ابـ صالح الَجـَدي، بػتح الجقؿ والـقن، القؿاين، كزيؾ مؽة، أبق وهب، بسؽقن  عة،َزمْ »

 اهـ.« وحديثف طـد مسؾؿ مؼرون، مـ السادسة. م مد ت س ق ،ضعقػ

( 1121صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )-511)ص« تؼريب التفذيب»قال ابـ حجر يف  (1)

 ترجؿة: محؿد بـ مسؾؿ بـ تدرس: 

إسدي  ،بـ َتْدُرس، بػتح الؿثـاة وسؽقن الدال الؿفؿؾة وضؿ الراءمحؿد بـ مسؾؿ  -1121»

 اهـ.« مقٓهؿ، أبق الزبقر الؿؽل، صدوق إٓ أكف يدلس، مـ الرابعة، مات سـة ست وطشريـ. ع
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 (.1/111) «كصب الراية» كذا يف ؛وزمعة فقف مؼال 

 «شرح معاين أثار» يف يومـ صريؼ ابـ وهب أخرجف الطحاو :قؾت

 جابر قال:، طـ هبذا السـد (1/141)

إن سػقـة لـا  !فؼالقا: يا رسقل الل ،إذ جاءه كاس ملسو هيلع هللا ىلص بقـا أكا طـد رسقل الل 

وإكؿا هل  ،فلردكا أن كدهـ هبا سػقـتـا ،اكؽسرت، وإكا وجدكا كاقة سؿقـة مقتة

 .فذكره :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال رسقل الل ،طقد وهل طؾك الؿاء

 :ولف طؾتان ،وهذا إسـاد ضعقػ 

 (:1/124) «التؾخقص» ويف (1)«التؼريب» زمعة هذا قال الحافظ يف :األولك

 .«ضعقػ»

 .اف كان مدلًس ، فنكأبل الزبقر طـعـة :األخرى

ق خما وهؿ فقف  $ األَل َباكِل بق ـ ق خسؾقؿان حػقد  الش  د الش  طبد  بـ ُمحؿ 

 رحؿفؿا اهلل(: فؼال:) لقهابا

ْقخبؼ تعؾؿ أن ققل سومؿا  دسؾقؿان حػقد  الشَّ بـ طبد القهاب  ُمحؿَّ

 (:1/11) «الؿؼـع» رحؿفؿا الل يف حاشقتف طؾك

اَرُقْطـِلرواه » غقر جقد، طؾك أكـل يف شؽ كبقر مـ طزوه  ؛«بنسـاد جقد الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َزمعة. ( ترجؿة:1145/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )114)ص« التؼريب»اكظر:  (1)
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وهق الؿراد طـد إصالق العزو إلقف، ولؿ أجد  ،«ســف»  لؿ أره يففنين ،لؾدارقطـل

ْقخَمـ طزاه إلقف غقر  لؿ  (15/1) «التحؼقؼ»وابـ الجقزي لؿا أورده يف  ،هذا الشَّ

 بؾ قال: ،ايعزه ٕحد مطؾؼً 

 .«أصحابـا مـ حديث جابررواه » 

اَرُقْطـِلكان طـد  ولق  هل طادتف، وإكؿا طزاه الؿقفؼ بـ كؿا  ؛لعزاه إلقف الدَّ

إبل بؽر  (1/14) «الؿغـل» قدامة يف ، طـ أبل الزبقر، طـ فعل بنسـادهالشَّ

 :قال ؛جابر

 .«وإسـاده حسـ»

 :بعد أن ذكره مـ صريؼ زمعة (1/124) «التؾخقص» وقال الحافظ يف

ارواه أبق بؽر » ْقخمـ صريؼ أخرى، قال  «فقائده» فعل يفالشَّ  :الؿقفؼ الشَّ

 .«إسـاده حسـ

، طـ االؿقفؼ أكف مـ صريؼ أبل الزبقر أيًض ، طـ قد طؾؿت مؿا كؼؾتف :قؾت

 .ا، فاإلسـاد ضعقػ طؾك كؾ حالـَّ جابر، وطؾؿت طؾتف مؿا بقَّ 

اأبل بؽر  «فقائد»وقد راجعت   فعل رواية ابـ غقالن طـف، فؾؿ أجد الشَّ

 ،مـ أجزاء أخرى راقوأو ،فقف، لؽـ يف الـسخة كؼص هق الجزء إول الَحِديث

 .والل أطؾؿ ،فؾؿ أطثر طؾقف ،راجعت مـ حديثف أجزاء أخرىكؿا 

 :بؾػظ الَحِديثوإكؿا صح  

 .«ٍب َص  طَ اَل وَ  اٍب هَ نِ بِ  ةِ تَ ق  الؿَ  ـَ قا مِ عُ ػِ تَ ـ   تَ اَل » 
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 حؼؼـاه، كؿا صحتف طـدكا لؽـ الراجح ،خالف كبقر بقـ العؾؿاء ويف ثبقتف 

 (.43رقؿ ) «يف تخريج أحاديث مـار السبقؾ إرواء الغؾقؾ»كتابـا  يف

 وهق أكف خاص باإلهاب ،الضعقػ واضح الَحِديثوالػرق بقـف وبقـ هذا  

 ؛فال يصح آكتػاع هبؿا إٓ بعد دبغفؿا ؛والعصب -وهق الجؾد قبؾ الدبغ-

 :ملسو هيلع هللا ىلص لؼقلف

 .«رَ فُ صَ  د  ؼَ فَ  غَ بِ دُ  اٍب هَ إِ  ؾ  كُ » 

ولقس هـاك  ،وهذا طام يشؿؾ الشعر والصقف والعظؿ والؼرن وكحق ذلؽ

 ،وٓ تؼقم بف حجة ،الضعقػ الَحِديثما يدل طؾك طدم آكتػاع هبا إٓ هذا 

 .وهق معدوم ،فال يـؼؾ مـفا إٓ بـؼؾ صحقح ،وإصؾ اإلباحة

 : فؼال:طؾك أمر $ األَل َباكِل كب ف

بل أوطـعـة بـ صالح، بضعػ زمعة  الَحِديثكـت قد أطؾؾت  :تـبقف()

وجدت ، ثؿ «اإلرواء»كف مخالػ لؾحديث الضعقػ الؿخرج يف بلو ،الزبقر

ووجدت لف  ،ؿة مـ آثار السؾػتصريح أبل الزبقر بالسؿاع يف مطبقطة جديدة قق  

ؽقؿ هبذا الؾػظ كـت قد خرجتف يف ا مـ حديث طبد الل بـ طُ ا ققي  شاهدً 

فلخرجتف مع حديث فلطدت الـظر يف إسـاده، فتلكدت مـ صحتف،  ،«اإلرواء»

 اهـ. (1)«(4144) «الصحقحة» أبل الزبقر يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.171-1/143« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌوامػرشونامداديٌ

ٌ$ٌِصرييوَهٌاإلوامٌامُتٌ

  لِْسلَة»نو  (119) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
 .«ىرَ الؼُ  كِ اَل فَ بِ  اللُ  نُ ذَ لْ ؛ يَ اَج َج الدَّ  اءِ قَ ـِ غْ إَ  اذِ خَ ات   دَ ـْ طِ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 «معجؿف» بق سعقد بـ إطرابل يفوأ ،(1/73) رواه ابـ ماجف. مقضقع»

( مـ صريؼ طثؿان بـ طبد 11/143/1) وطـف ابـ طساكر ،(141/1/1)

، طـ الؿؼربي، طـ (1)طؾل بـ طروةثـا  :(الحراين :زاد ابـ إطرابل) الرحؿـ

وأمر الػؼراء باتخاذ  ،الغـؿ خاذِ إغـقاء بات   ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسقل الل»: أبل هريرة قال

  فذكره(.) ...:وقال ،الدجاج

 :«حاشقتف طؾك ابـ ماجف» يفقال السـدي  

يضع  :وقال ابـ حبان .يف إسـاده طؾل بـ طروة تركقه :«الزوائد» ويف» 

 والؿتـ ذكره ابـ الجقزي يف .وطثؿان بـ طبد الرحؿـ مجفقل .الَحِديث

َهبِلوقال ، «الؿقضقطات» ٕكف  ؛وكذبف صالح جزرة وغقره :«الؿقزان» يف الذَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -714)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 بـ طروة: لطؾ ( ترجؿة:7441)

 اهـ. « طؾل بـ طروة الؼرشل، الدمشؼل، مرتوك، مـ الثامـة. ق»
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 .«الَحِديثروى هذا 

 :فؼال:$ وهؿ اإلمام البقصقري $ األَل َباكِل بق ـ

 ،مجفقل : إن طثؿان بـ طبد الرحؿـ«الزوائد»وققل البقصقري يف  قؾت: 

، صرح بف ابـ إطرابل يف روايتفكؿا  ؛وهق الحراين ،بؾ هق معروف ،لقس كذلؽ

الضعػاء طـ  صدوق، أكثر الرواية» :«التؼريب»وقد قال الحافظ يف ترجؿتف مـ

والؿجاهقؾ، وُضع ػ بسبب ذلؽ، حتك كسبف ابـ كؿقر إلك الؽذب، وقد وثؼف 

 .هـا (1)«..(1)«ابـ معقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:131الطبعة الفـدية( ترجؿة رقؿ )-4/147« )هتذيب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  قؾت: (1)

أبق  الل، ويؼال: طبد الرحؿـ بـ مسؾؿ الحراين أبق طبد الرحؿـ، ويؼال: أبقطثؿان بـ طبد »

 «.أبق هاشؿ الؿؽتب الؿعروف بالطرائػل مقلك بـل تؿقؿ.. محؿد، ويؼال:

 (:7727صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )-435)ص« تؼريب التفذيب»يف  $وقال  

ئػل، صدوق أكثر الرواية طـ طثؿان بـ طبد الرحؿـ بـ مسؾؿ الحراين، الؿعروف بالطرا»

وقد وثؼة ابـ  ،فضعػ بسبب ذلؽ حتك كسبف ابـ كؿقر إلك الؽذب ،الضعػاء والؿجاهقؾ

 «.معقـ، مـ التاسعة، مات سـة اثـتقـ ومائتقـ. د س ق

 (:7721يف الرتجؿة رقؿ ) $ثؿ قال 

 «.طثؿان بـ طبد الرحؿـ، مجفقل، مـ السادسة. مد»

 (:7724يف التل تؾقفا رقؿ ) $وقال 

طثؿان بـ طبد الرحؿـ، طـ إبراهقؿ بـ أبل َطْبؾة، يحتؿؾ أن يؽقن الطرائػل، وإٓ فؿجفقل، »

 «.مـ التاسعة. ق

 والل أطؾؿ.  ،لؾتقافؼ بقـ إسؿاء «الزوائد»اختؾط طؾقف يف  $فؾعؾ الحافظ البقصقري 

 (.171-1/171« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامػرشونوٌامحاين

ٌ$ٌامِػصاكيتصِيبٌمندافظٌ

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 126) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 َش  ـْ ا مِ مَ »
ْ
؛ ٍب كْ ذَ  ـْ مِ  قُب تُ  يَ َٓ  فُ كَّ نِ فَ  ،ِؼ ؾُ الخُ  قءِ ُس  َب احِ  َص َّٓ ؛ إِ ةٌ بَ قْ تَ  فُ  لَ َّٓ إِ  ءٍ ل

  ر  ل َش فِ  ادَ  طَ َّٓ إِ 
 .«فُ ـْ مِ

 :$ األَل َباكِلقال 

 ،(117ص ) «الؿعجؿ الصغقر» الطرباين يفخرجف أ .مقضقع» 

يحقك ، طـ (1)طؿرو بـ جؿقعمـ صريؼ  (151/1) «الرتغقب» وإصبفاين يف

د، طـ بـ سعقد إكصاري  .اطائشة مرفقطً ، طـ أبقف، طـ براهقؿ التقؿلإبـ  ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/152« )مقزان آطتدال»يف  $بل قال الذه (1)

 ( ترجؿة: طؿرو بـ ُجؿقع:1111)

، وكان طؿش وغقره، يؽـك أبا الؿـذر، وققؾ: كـقُتف أبق طثؿان، كقيفطؿرو بـ جؿقع، طـ إ»

 طؾك قضاء ُحؾقان.

: كان ُيتَّفؿ بالقضع. وقال كذبف ابـ معقـ. وقال الدارقطـل وجؿاطة: مرتوك. وقال ابـ طدي

 اهـ. « البخاري: مـؽر الحديث..
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 قال الطبراين:و

 .«طائشة إٓ هبذا اإلسـاد روى طـوٓ يُ  ،يحقك إٓ طؿروطـ  ؿ يروهل»

 قال الـؼاش: ؛هذا طؿًرا فنن ،هق مقضقعو قؾت:

 .«بف يحقك بـ معقـوكذَّ  ،أحاديثف مقضقطة»

 :وقال ابـ طدي

 .«كان يتفؿ بالقضع»

ب   :«حقاءتخريج اإل»يف  $ الِعراقلالحافظ ما ذكره  $ األَل َباكِلصق 

 فؼال:

( بعد 4/75) (1)«تخريج اإلحقاء» يف الِعراقلومـف تعؾؿ أن ققل الحافظ 

ن الؿقضقع مـ أالحظ إٓ أن يُ  ؛قصقر «وإسـاده ضعقػ» :أن طزاه لؾطرباين

 . هق مؼرر يف الؿصطؾحكؿا  ؛الضعقػأكقاع 

 :(8/35) «مجؿع الزوائد» يف الَفق َثؿلقال الحافظ و

 .«وهق كذاب ،وفقف طؿرو بـ جؿقع ،«الصغقر» رواه الطرباين يف»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا كسبتفا إلك الـبل جازمً « اإلحقاء»قؾت: هـاك جؿع مـ إحاديث التل أوردها الغزالل يف  (1)

( يف )فصؾ إحاديث التل لؿ يجد لفا 7/111« )الطبؼات»كؿا تتبعف السبؽل يف كتابف  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ا ؛ وذكر بعًض «اإلحقاء»إسـاًدا مؿا وقع يف اإلحقاء(، كذلؽ الحافظ العراقل يف تخريجف لؽتاب 

ولقـظر طؾك سبقؾ الؿثال ٓ الحصر الجزء إول مـ  ،«الضعقػة»يف  $مـفا الشقخ إلباين 

 . 111إلك  111إحاديث مـ  «الضعقػة»
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ُققصلطؾك الحافظ  $ األَل َباكِلواطترض    الَحِديثبنيراده هذا  $ الس 

 ؼال: : ف«الجامع»يف 

ُققصلأورده الحافظ  الَحِديثو  برواية أبل الػتح  «الجامع» يف الس 

 :عترض طؾقف مـ وجفقـويُ  ،طائشة، طـ «إربعقـ» الصابقين يف

 تػرد الؽذاب بف!ل (1)إيراده فقف مع أكف لقس طؾك شرصف: األول

فلوهؿ أكف لقس طـد مـ هق أشفر  ،طؾك الصابقين اقتصاره يف العزو: اآلخر

 مـف!

ب و  ؼال:: فالِعراقلآخر لؾحافظ  اتصقيبً  $ األَل َباكِلصق 

ولقس  ،(1)الذي قبؾفا لؾحديث شاهدً  الِعراقلأورده  الَحِديثثؿ إن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإحاديث الؿقضقطة كؿا « الجامع الصغقر»كتابف  $قؾت: قد حشك الحافظ السققصل  (1)

صحقح الجامع الصغقر »يف  $وبخاصة الشقخ إلباين  ،تتبعفا غقر واحد مـ أهؾ العؾؿ

بقـ حقث اشرتط أن يصقن كتابف طـ كذاب أو وضاع، ومـ  ،، وقد خالػ فقف شرصف«وضعقػف

ركعتان بعؿامة خقر مـ سبعقـ « »جامعف»يف  -ٓ طؾك سبقؾ الحصر-إحاديث التل ذكرها 

 .«مقضقع» :(1/151« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $وقال إلباين  .«ركعة بال طؿامة

وما جاءهؿ ذلؽ إٓ مـ حسـ ضـفؿ بعؾؿ (: »... 1/151« )الضعقػة» $ولذا قال إلباين  

مـ إحاديث الؿقضقطة التل كص هق « الجامع الصغقر»السققصل، وطدم معرفتفؿ بؿا يف 

فؽـ امرًءا ٓ يعرف الحؼ بالرجال، بؾ اطرف  طؾك وضع بعضفا...« الجامع»بـػسف يف غقر 

 اهـ.« الحؼ تعرف الرجال

سقء الخؾؼ ذكب ٓ يغػر، وسقء «: »السؾسؾة الضعقػة»( مـ 115لؾحديث رقؿ )اإلشارة هـا  (1)

 «. الظـ خطقئة تػقح
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 :ٕمريـ ؛بصقاب

 .ن سقء الخؾؼ ذكب ٓ يغػرأأكف لقس فقف : األول

 اهـ. (1)«قبؾف الَحِديثوهق تؿام  «الظـ خطقئة تػقحوسقء » :أكف لقس فقف: الثاين

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 172-1/173« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامػرشونوٌامحامث

ٌ$ٌِيننػجنمتصِيبٌ

  لِْسلَة»( نو 135) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 ـْ طَ  رَ قَّ غَ تَ  ؾٍ ُج رَ بِ  ؿْ تُ عْ ؿِ ا َس ذَ إِ قا، وَ قُ د  َص ؛ فَ فِ اكِ ؽَ مَ  ـْ طَ  اَل زَ  ؾٍ بَ جَ بِ  ؿْ تُ عْ ؿِ ا َس ذَ إِ »

 .«فِ قْ ؾَ ا ُجبَِؾ طَ ك مَ لَ إِ  قرُ ِص يَ  فُ كَّ إِ ، وَ فِ قا بِ قُ د  َص  تُ اَل ُخُؾِؼِف؛ فَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

أن أبا الدرداء  (1)( مـ صريؼ الزهري1/774) َأْحَؿد أخرجف .ضعقػ»

 «...:ملسو هيلع هللا ىلص إذ قال رسقل الل ؛كتذاكر ما يؽقن ملسو هيلع هللا ىلص بقـؿا كحـ طـد رسقل الل» :قال

 .الَحِديث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/112« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 هري:( ترجؿة: محؿد بـ مسؾؿ الز  4125)

 اهـ.« هري الحافظ الحجة، كان يدلس يف الـادرمسؾؿ الز  ع: محؿد بـ »

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -511)ص« تؼريب التفذيب»يف  $وقال ابـ حجر 

 ( ترجؿة: محؿد بـ مسؾؿ:1121)

محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد الل بـ طبد الل بـ شفاب بـ طبد الل بـ الحارث بـ ُزهرة بـ كالب »

وس الطبؼة ءمتػؼ طؾك جاللتف وإتؼاكف، وهق مـ ر ،، الػؼقف الحافظالؼرشل الزهري، أبق بؽر

 اهـ.« قبؾ ذلؽ بسـٍة أو سـتقـ. ع :الرابعة، مات سـة خؿس وطشريـ، وققؾ
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 مـؼطع.وهذا إسـاد  

شرح » يف الُؿـاويوتبعف  ،(4/121) «مجؿع الزوائد»يف  الَفْقَثؿلوبف أطؾف 

 :فؼال ،«الجامع الصغقر

 .ن الزهري لؿ يدرك أبا الدرداءأإٓ  ؛رجالف رجال الصحقح :الَفْقَثؿلقال »

 .«عرف ما يف رمز الؿملػ لصحتفوبف يُ  .حديث مـؼطع :اويخَ وقال السَّ 

ب  ُؾقينما وقع فقف  $ األَل َباكِلصق   مـ خطل: فؼال: $ الَعج 

ْقخوكلن  قؾت:  ف قال يففنك ،بالرمز الؿشار إلقف رَّ غتَ ا الَعْجُؾقين الشَّ

 !«بسـد صحقح َأْحَؿدرواه » :(1/34) «الؽشػ»

وسؽت  ،َأْحَؿد( برواية 1/31) كف ذكره يف مقضع آخرأومـ طجقب أمره 

 «الؿؼاصد»طـ  وكؼؾ ،(1/152) أورده يف مؽان ثالث، ثؿ طؾقف فؾؿ يصححف

 اهـ. (1)«مؼؾد كاقؾ! الَعْجُؾقين أن طؾك الؽثقرة أكف مـؼطع! وهذا مـ إدلة

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 111-1/111« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامػرشونوٌامصاةع

ٌ$ٌوَهٌاإلوامٌامٌِوي

  لِْسلَة»نو  (136) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

َث َح  ـْ مَ »  .«ؼ  َح  قَ فُ ؛ فَ هُ دَ ـْ ُعطَِس طِ يًثا، فَ دِ َح  دَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

 ،وكذا الرتمذي الحؽقؿ ،(173/1) «الػقائد»ام يف أخرجف تؿَّ  باصؾ.»

معاوية بـ ، طـ وابـ شاهقـ مـ صريؼ بؼقة، «إوسط» والطرباين يف ،وأبق يعؾك

 .اأبل هريرة مرفقطً ، طـ إطرج، طـ أبل الزكاد، طـ (1)يحقك

، صريؼ ابـ شاهقـ( مـ 4/44) «الؿقضقطات» أورده ابـ الجقزي يفو

 :قالثؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/451« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: معاوية بـ يحقك:3171)

الدمشؼل... قال البخاري: روى طـ الزهري أحاديث  معاوية بـ يحقك، أبق َروح الصديف»

مستؼقؿة، كلهنا مـ كتاب، فروى طـف طقسك بـ يقكس، وإسحاق الرازي أحاديث مـاكقر، كلهنا 

. وقال أبق زرطة: أحاديثف كؾفا مؼؾقبة. وقال الدارقطـل لءـ حػظف. وقال ابـ معقـ: لقس بشم

 اهـ. « وغقره: ضعقػ. وقال ابـ حبان: كان يسرق الؽتب ويحدث هبا، ثؿ تغقر حػظف..
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ـل أبق الؿديوتابعف طبد الل بـ جعػر  ؛ولقس بشلء ،تػرد بف معاوية، باصؾ»

 .«َمْتُروكوطبد الل  .أبل الزكاد، طـ طؾل

ُققصلوتعؼبف  بعضفا  ؛( بلحاديث أوردها1/131) «الملئ»يف  الس 

فال يصؾح  ،اإن بعضفا يف فضؾ العطاس مطؾؼً ، ثؿ وبعضفا مقققفة ،مرفقطة

 .ا لق صحشاهدً 

 : فؼال:$ وهؿ الـقوي $ األَل َباكِل بق ـ

 :( بعد أن طزاه ٕبل يعؾك44-41ص ) «فتاويف» يف $وأما ققل الـقوي 

فؿختؾػ  ؛إٓ بؼقة بـ القلقد ؛كؾ رجالف ثؼات متؼـقن ،إسـاده جقد حسـ»

ا، طـ وأكثر الحػاظ وإئؿة يحتجقن بروايتف ،فقف وهق يروي هذا  ،مققـالشَّ

امعاوية بـ يحقك ، طـ الَحِديث  .«ملالشَّ

طـ  وقد رواه ،بؼقة معروف بالتدلقس فنن ،$ففذا مـ أوهامف  قؾت:

  :وغقره الـَّسائلوقد قال  معـعـًا،معاوية 

 .«ثَِؼة ففق ؛«أخربكا»و« حدثـا» :إذا قال»

 :وقال غقر واحد

 .«فؾقس بحجة؛ (طـ) :فنذا قال مدلًسا،كان »

 :بق مسفرأولفذا قال 

 .«طؾك تؼقة فؽـ مـفا ،أحاديث بؼقة لقست كؼقة»
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َهبِلذكره   :قال، ثؿ الذَّ

 .«وبؼقة ذو غرائب ومـاكقر»

ُققصلهذا لبقان حال بؼقة، وإٓ فالظاهر مـ كالم  :أققل أكف  «الملئ»يف  الس 

اف ضعقػ فنك ،هق معاوية هذا الَحِديثمعاوية. فعؾة طـ  لؿ يتػرد بف  . جد 

  :قال ابـ معقـ

 «لقس بشلء ،هالؽ»

 :بق حاتؿأوقال 

 .«إكؽاريف حديثف  ،ضعقػ» 

 :الـ سائلوقال 

 .«لقس بثؼة»

َؿدأبق  الَحاكِؿوقال   :َأح 

 .«الزهري أحاديث مـؽرة شبقفة بالؿقضقطة، طـ يروي طـف الفؼؾ بـ زياد»

 :وقال الساجل

ا الَحِديثضعقػ »  .«جد 

 ،ؼفـ وثَّ لقس فقفؿ مَ  ،متػؼة طؾك تضعقػف كؾفا وهؽذا باقل أققال إئؿة 

، بؼقةطـ  وأخذ يدافع ،الحؼقؼقة الَحِديثطؾة طـ  فاكظر كقػ اكصرف الـقوي
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لؿا  ؛ؿَ وهِ  $فؾقٓ أن الـقوي أحد!  الَحِديثمع أكف لؿ يحؿؾ طؾقف يف هذا 

 ػؼ طؾك تضعقػف!وقد طؾؿ أكف متَّ  ،ن يصػ يحقك هذا بالثؼة واإلتؼانأجاز لف 

طؾك مـ  هض رد  يف معرِ  الَحِديثأحؽام األئؿة طؾك  $ األَل َباكِلأورد 

 ؼال:: فـمـ القضع إلك الضعػ أو الحس الَحِديثيحاول إكؼاذ إسـاد 

، «الُؿـاويشرح »يف ، كؿا إكف مـؽر :وقال ،ايًض أ البقفؼلرواه  الَحِديثو

 :(3/52) «ؿجؿعال» يف الَفْقَثؿلوقال 

إٓ هبذا  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل روى طـوقال: ٓ يُ ، «إوسط» رواه الطرباين يف»

 .«وهق ضعقػ ،وفقف معاوية بـ يحقك الصديفوأبق يعؾك،  ،اإلسـاد

 :(3/213) «العؾؾ» يف قال ابـ أبل حاتؿوقد 

معاوية بـ ، طـ بؼقة، طـ حديث رواه داود بـ رشقدطـ  سللت أبل»

 ؛س طـدهطِ فعُ  ،مـ حدث بحديث» :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل، طـ ....أبل الزكاد، طـ يحقك

 .«قال أبل: هذا حديث كذب ؟«ففق حؼ

فؿا يػقد الؿتساهؾقـ  ،اد أكف حديث كذبفبعد شفادة مثؾ هذا اإلمام الـؼَّ 

؛ ٕهنا مـ القضع إلك الضعػ أو الحسـ الَحِديثفؿ إكؼاذ إسـاد هذا محاولتُ 

وما أحسـ ما قالف الؿحؼؼ ابـ يف شلء،  الَحِديثمحاوٓت ٓ تتػؼ مع ققاطد 

ْقخ فقؿا كؼؾف طـف $ الؼقؿ  :(114-111ص ) «مقضقطاتف» الؼاري يف الشَّ

 ؛فالحس يشفد بقضعف ؛ح بعض الـاس سـدهن صحَّ وإ ؛الَحِديثوهذا »
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ولق ططس مائة ألػ رجؾ طـد  ،ٕكا كشاهد العطاس والؽذب يعؿؾ طؿؾف

ولق ططسقا طـده  ،حؽؿ بصحتف بالعطاسلؿ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل روى طـحديث ي

 .«لؿ يحؽؿ بصدقف ؛بشفادة رجؾ

 :وتعؼبف هق والزركشل مـ قبؾ وغقرهؿا بؼقلفؿ

قف بالؼبقل»  .«إن إسـاده إذا صح، ولؿ يؽـ يف العؼؾ ما يلباه؛ وجب تؾؼ 

أكَّك إلسـاده الصحة، وفقف مـ اتَّػؼقا طؾك ضعػف، ويشفد اإلمام أبق  :قؾت

بقَّـف ابـ الؼقؿ فقؿا سبؼ، ولق كؿا  ؛العؼؾ يلباهثؿ  !حاتؿ بلن حديثف هذا كذب؟

؛ لؽان يؿؽـ الحؽؿ طؾك كؾ حديث كبقي ُططَِس طـده بلكف الَحِديثصح هذا 

! وهذا ما ٓ يؼقلف فقؿا ؟زوًرا وكذًبا الَحِديثحؼ وصدق، ولق كان طـد أئؿة 

 اهـ. (1)«أضـ أحد

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 117-1/111« )السؾسؾة الضعقػة»(1)
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ٌامػرشونوٌامزاوط

اِكهوَهٌ
َ
ٌ$ٌغتسٌاهللٌأيبٌامد

ِتيوَهٌامدافظٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 139) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«ةِ رَ أِخ ا وَ قَ كْ الد   رُ ؼْ فَ  فِ قْ ؾَ طَ  عَ ؿَ تَ اْج  ـِ : مَ اءِ قَ ؼِ ْش ك إَ ؼَ ْش أَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 ،(4/14) «الســ» والبقفؼل يف ،(7/411) الَحاِكؿأخرجف  مقضقع.»

خالد بـ يزيد بـ طبد ( مـ صريؼ 1/127/1/2714) «إوسط» والطرباين يف

أبل ، طـ ططاء بـ أبل رباح، طـ أبقف، طـ بـ أبل مالؽ الدمشؼل (1)الرحؿـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العالؿقة( ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة -1/527« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 مالؽ الدمشؼل: ل( ترجؿة: خالد بـ يزيد بـ طبد الرحؿـ بـ أب1414)

َرْوق الَفْؿداين،  لطـ أبقف، وأب مالؽ الدمشؼل. لق: خالد بـ يزيد بـ طبد الرحؿـ بـ أب»

 وجؿاطة. وطـف: سؾقؿان ابـ بـت ُشرحبقؾ، وهشام بـ خالد.

وهاه ابـ معقـ، وقال أحؿد: لقس بشلء. وقال الـسائل: غقر ثؼة. وقال الدارقطـل: ضعقػ. 

يحقك: سؿعت أحؿد بـ حـبؾ يؼقل:  لطصؿة، طـ أحؿد بـ أب لوقال ابـ طدي، طـ ابـ أب

سؿعت ابـ معقـ يؼقل:  ي:الحقار لمالؽ لقس بشلء. وقال ابـ أب لخالد بـ يزيد بـ أب
= 
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 قال الطرباين:و .اسعقد الخدري مرفقطً 

 .«د بف خالدتػرَّ  ،أبل سعقد إٓ هبذا اإلسـاد روى طـٓ ي»

 قريًبا.يليت ، كؿا ولؽـف لؿ يتػرد بف، فؿوهق ضعقػ متَّ  قؾت:

َهبِلو الَحاكِؿما وهؿ فقف  $ األَل َباكِلذكر   فؼال: رحؿفؿا اهلل(:) الذ 

 :الَحاكِؿوقال  

َهبِلووافؼف . «صحقح اإلسـاد»  .الذَّ

 :َأْحَؿدهذا قال خالًدا  فنن ؛هذا مـ أوهامفؿا الػاحشةو قؾت:

 قال ابـ أبل الحقاري:و .«لقس بشلء»

اسؿعت ابـ معقـ يؼقل: ب» كتاب الديات  ،دفـكتاب يـبغل أن يُ م الشَّ

لؿ يرض أن يؽذب طؾك أبقف حتك كذب طؾك  ،لخالد بـ يزيد بـ أبل مالؽ

 .«الصحابة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

أن يدفـ:  لصالح، وبالشام كتاب يـبغ ل، طـ أبليدفـ: تػسقر الؽؾبأن  لـبغيبالعراق كتاب 

مالؽ، لؿ يرض أن يؽذب طؾك أبقف حتك كذب طؾك  لكتاب الديات لخالد بـ يزيد بـ أب

: سؿعُت هذا الؽتاب مـ خالد، ثؿ أططقتف لؾعطار، يالحقار لالصحابة. قال أحؿد بـ أب

ا. وقال أحؿد بـ صالح، وأبق زرطة فلططك لؾـاس فقف حقائج. وقال دحقؿ: صاحب فتق

 الدمشؼل: ثؼة.

 اهـ. « ولد سـة خؿس ومائة، وطاش ثؿاكقـ سـة..
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َؿدقال   بـ أبل الحقاري: َأح 

ططك لؾـاس فقف فل ،أططقتف لؾعطار، ثؿ خالدطـ  سؿعت هذا الؽتاب»

َهبِلذكره  «!حقائج  .«الؿقزان»يف الذَّ

 :(3/3/259) «الجرح والتعديؾ» قال ابـ أبل حاتؿ يفو

 .اهـ(1)«..«خالد هذا؟ فؼال: يروي أحاديث مـاكقرطـ  سئؾ أبل»

ا وبعضفا أشد ضعػً  ،لف متابعات وشقاهد مؿا ٓ يػرح هبا الَحِديثو :قؾت

 «العؾؾ» يف $ كؼؾف طـف ابـف، كؿا ومع إبطال أبل حاتؿ إياه ،مـ بعض

(1/143.) 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.114-1/111« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامػرشونوٌامعادس

ٌمنشيذٌُوٌٌتصِيب
َّ
ٌٌ(2)$ٌٌغ يٌاملاريال

  لِْسلَة»( نو 144) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

  .«قنَ اغُ قَّ الصَّ وَ  قنَ اغُ بَّ الصَّ  اسِ الـَّ  ُب ذَ كْ أَ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طؾل بـ سؾطان بـ محؿد كقر الديـ الؿال الفروي الؼاري، فؼقف حـػل، مـ صدور العؾؿ يف » (1)

 اهـ.« هبا راة وسؽـ مؽة وتقيف هطصره، ولد يف

الؼاري بدأ حقاتف العؾؿقة مـذ وقت مبؽر، فدرس طؾك طؾؿاء هراة مسؼط رأسف، فلخذ طـفؿ » 

بعض العؾقم اإلسالمقة، ثؿ رحؾ إلك مؽة الؿؽرمة فطاب لف الؿؼام هبا واستقصـفا فلخذ طـ 

طؾؿائفا، ومـ قدم إلك مؽة مـ أهؾ العؾؿ، مؿا كان لف إثر الؽبقر طؾك سعة اصالطف، وتـقع 

 وكثرة مملػاتف، وكبغ يف العؾقم الـؼؾقة والعؼؾقة.ثؼافتف 

ض ومـ العؾقم التل اهتؿ هبا الؼاري طؾؿ العؼقدة، فؼد أوٓها طـايتف الخاصة، ولؽـ لؿ تتؿحَّ 

دراستف لتؾؽ الؿسائؾ طؾك الؿـفج السؾػل الصايف، بؾ إكف مضطرب يف تؾؽ الؿسائؾ بقـ 

فـجده يف بعض الؿسائؾ يميد الؿذهب السؾػل السؾػقة، والؿاتريدية، وإشعرية، والؿػقضة، 

ويؼرره ويدافع طـ أطالم الؿـفج السؾػل، وكجده يف البعض أخر يميد مذهب إشاطرة 

والؿاتريدية ويـافح طـفؿ ويؾقي أطـاق الـصقص ٕجؾ مذاهبفؿ، ويف بعض الؿسائؾ يميد 

اهـ. اكظر: « لعؿقمهذا مـ حقث ا ،ـف أهنؿ يؿثؾقن مـفج السؾػمذهب أهؾ التػقيض لظَّ 

طتؼادية يف اإللفقات طرض مال طؾل الؼاري آراؤه آ»(، واكظر: 5/11لؾزركؾل )« إطالم»

 (. 1/147رسالة ماجستقر لؿساطد الؿطريف )« وكؼد
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 :$ األَل َباكِلقال 

 ؛(مـ ترتقب الؿسـد-1/111) «مسـده» يف الطقالسلأخرجف . مقضقع»

أبل ، طـ قرخ  يزيد بـ طبد الل الش  ، طـ (1)بخلفرقد الس  ، طـ حدثـا هؿام :قال

  مرفقًطا. هريرة

 وأبق ،(475 ،417 ،1/121) َأْحَؿدو ،(1/1) أخرجف ابـ ماجفوكذا 

 هؿام بف.، طـ ( مـ صرق43/1) «معجؿف»إطرابل يفسعقد بـ 

قال  .وهق أحد زهاد البصرة ،غقر فرقد هذا ؛وهذا إسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات

 :أبق حاتؿ

 .«الَحِديثلقس بؼقي يف »

 :الـ سائلوقال 

 .«لقس بثؼة»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/475« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: فرقد السبخل:1444)

َبخِ فَ » . وقال ابـ معقـ: ي، أبق يعؼقب، أحد زهاد البصرة... قال أبق حاتؿ: لقس بؼقلْرقد السَّ

 ثؼف. وقال البخاري: يف حديثف مـاكقر. وقال الـسائل: لقس بثؼة.

هق والدارقطـل ضعقػ. وروى محؿد بـ حؿقد: حدثـا جرير، طـ مغقرة، قال:  :اوقال أيًض 

ا، وكان مـ كصارى أرمقـقة. وقال حؿاد ، وكان حائؽً لبخأول مـ دلـا طؾك إبراهقؿ فرقد الس

 لكر فرقد طـد أيقب، فؼال: لؿ يؽـ بصاحب حديث. وقال يحقك الؼطان: ما يعجبـبـ يزيد: ذُ 

 اهـ.« الرواية طـ فرقد..
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  :وقال البخاري

 .«يف حديثف مـاكقر»

! ولفذا أولفا ساق لف مـ مـاكقره أحاديث هذا، ثؿ (1)«الؿقزان»كذا يف 

  :وقال ،«ؾالعؾ»أورده ابـ الجقزي يف 

 .«ٓ يصح»

( مـ 1/143) «العؾؾ» بل حاتؿ يفأرواه ابـ  ىخرأولؾحديث صريؼ 

بل أ، طـ ؿرجْ كعقؿ بـ الؿُ ، طـ سؿؼ  طثؿان بـ مِ ، طـ صريؼ يحقك بـ سالم

 :ا بؾػظهريرة مرفقطً 

 .«أكذب الؽاذبقـ الصقاغ»

 :ثؿ قال

 «....قال أبل: هذا حديث كذب»

د، طـ (411/1) ابـ طدي أبل هريرة، رواهطـ  ولف صريؼ ثالث بـ  ُمحؿ 

، طـ أبل صالح، طـ ثـا إطؿش: ثـا أبق كعقؿ الػضؾ بـ ُدكقـ: ؿليقكس الؽدي

 :أبل هريرة بف، وقال

ـَ َضْعُػف»  .«والؽديؿل أضفر أمًرا مـ أن ُيحتاج أن ُيَبقَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1444صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-4/475« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 يعؼقب. ل أب فرقد السبخل،
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 .يشقر بذلؽ إلك أكف كذاب وضاع :قؾت

د، طـ (415/1) أخرجف ابـ طدي ولؾحديث شاهد بـ  بـ القلقد ُمحؿ 

 :وقالأكس مرفقًطا، ، طـ قتادة، طـ أبان: ثـا هدبة قال: ثـا هؿام

 .«الَحِديثأكس هبذا اإلسـاد باصؾ، وابـ القلقد الؼالكسل يضع طـ  وهذا»

( مـ 15ص ) «تذكرة الؿقضقطات» أورده ابـ صاهر يف الَحِديثو

 الطريؼقـ إولقـ.

ق خب وتعؼ   ،الَحِديثطؾك  $ تعؾقؼ ابـ الؼقؿ $ األَل َباكِلذكر   الش 

 ؼال:: فبفوصق   «مقضقطاتف»يفلف  $ الؼاري

 :$ قال ابـ الؼقؿو

 ،كالرافضة ؛الؽذب يف غقرهؿ أضعافف فقفؿ فنن ،الَحِديثالحس يرد هذا »

لف بعضفؿ طؾك وقد تلوَّ  ،ؿقنوالؿـجَّ  ،والطرققة ،الؽفان ،ؿ أكذب خؾؼ اللفنهن

اغ الذي يصقغ والصقَّ  ،ـفا تزي  ألػاضً  الَحِديثاغ الذي يزيد يف أن الؿراد بالصبَّ 

 .(1)«وهذا تؽؾػ بارد لحديث باصؾ ،لقس لف أصؾ الَحِديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صبعة دار طالؿ الػقائد(. -71)ص « الؿـار الؿـقػ يف الصحقح والضعقػ»اكظر: (1)

ط دار  -143)ص« التحديث بؿا ققؾ: ٓ يصح فقف حديث»يف  $وقال الشقخ بؽر أبق زيد 

 الفجرة(:

 ذم الصـائع الؿباحة:»

أو صـعة الصـائع وحديث ذم الحاكة، وإساكػة، والصقاغقـ، »تعالك:  $قال ابـ الؼقؿ  
= 
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ْقخبف تعؼَّ و  :( بؼقلف114ص ) «مقضقطاتف» الؼاري يف الشَّ

أبل طـ ، وابـ ماجف ،َأْحَؿدرواه بعقـف  الَحِديثفنن  ،وهذا غريب مـف»

 .«.«.الجامع الصغقر» كؿا يف؛ هريرة

ٓ مجال لؾرد بف ، الَحِديثفبعد ثبقت ضعػ سـد ، شئوهذا ٓ  قؾت:

وإكؿا يصح مثؾ هذا التعؼقب فقؿا لق صح سـد ، اكتؼده مـ حقث معـاهطؾك مـ 

 اهـ. (1)«!وهقفات وهقفات، الَحِديث

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 اكتفك.« إذ ٓ يذم الل ورسقلف الصـائع الؿباحة ،ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسقل الل  ٌب الؿباحة؛ كذِ 

والحس يرد هذا « أكذب الـاس الصباغقن والصقاغقن»ومـ ذلؽ حديث: »وقال أيًضا: 

 الحديث...

والصقاغ: ا تزيـف، وقد تلولف بعضفؿ طؾك أن الؿراد بالصبَّاغ: الذي يزيد يف الحديث ألػاضً  

 اهـ.« اكتفك«. الذي يصقغ الحديث لقس لف أصؾ، وهذا تؽؾػ بارد لتلويؾ حديث باصؾ

 (. 141-1/147« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامػرشونوٌامعاةع

ٌ$ٌوَهٌانبٌامجِزي

  لِْسلَة»(نو 146) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«ٓ يعاد الؿريض إٓ بعد ثالث»

 :$ األَل َباكِلقال 

، (برتققؿل - 1/111/1/4174) «إوسط» الطرباين يف . رواهمقضقع»

، الزهريطـ ، (1)روح بـ جـاحطـ ، أبل الحارث القراق (1)كصر بـ حؿادطـ 

 مرفقًطا. وقال الطرباين:أبل هريرة طـ ، سعقد بـ الؿسقبطـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/17« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: كصر بـ حؿاد القراق: 3517)

َأبق الحارث. قال الـسائل وغقره: لقس بثؼة. وقال الُبخاري: يتؽؾؿقن كصر بـ حؿاد القراق، »

فقف. وذكر لف ابـ َطِدي مـاكقر... وقال فقف مسؾؿ: ذاهب الحديث. وقال صالح جزرة: ٓ يؽتب 

 اهـ. « حديثف. وقال طبد الل بـ أحؿد، طـ ابـ َمِعقـ: كذاب

حؿد طقامة( ترجؿة رقؿ صبعة م-111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: روح بـ جـاح: 1211)

َروح بـ َجـاج إمقي مقٓهؿ، أبق سعد الدمشؼل، ضعقػ اهتؿف ابـ حبان، مـ السابعة. ت »

 اهـ. « ق
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 .«اقد بف أبق الحارث القرَّ تػرَّ »

 :معقـ ابـ أبق الحارث هذا قال؛ اوهذا سـد ٓ يساوي شقئً  قؾت:

 .«كذاب»

 :وقال البخاري

 .«يتؽؾؿقن فقف»

 ويليت لف حديث آخر قريًبا.، وروح متفؿ

 ؼال:ف: $ ما وهؿ فقف ابـ الجقزي $ األَل َباكِلذكر 

( مـ رواية ابـ 4/115) «الؿقضقطات» يف أورده ابـ الجقزي الَحِديثو

بـ روح »: بدل (1)«روح بـ غطقػ» :إٓ أكف قال، كصر بفطـ ، طدي بسـده

 :ما مؾخصف ابـ الجقزي قالثؿ ، «جـاح

 .«وكذا كصر، َمْتُروكروح ؛ ٓ يصح»

ـَ وقد تعؼَّ   الجقزي  ب اب
 
ُققصل   :فؼال، (1/714) «الملئ» يف الس 

 .«لف شاهد :قؾت»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/51« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: روح بـ ُغَطقػ: 1131)

 اهـ. « ـ ُغَطقػ. وهاه ابـ َمِعقـ. وقال الـسائل: مرتوك..روح ب»
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، ٕكف حديث مقضقع، فؾؿ يصـع شقًئا، (1)الذي قبؾف الَحِديثثؿ ساق 

 اهـ. (1)«..تؼدمكؿا 

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال إلباين «. ا إٓ بعد ثالثكان ٓ يعقد مريًض «: »السؾسؾة الضعقػة»( مـ 175حديث رقؿ ) (1)

 «. مقضقع: »$

 (.143-1/144« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌوامػرشونٌيامحاو

ٌ$ٌانوَهٌامدافظٌانبٌختٌَّ

  لِْسلَة»( نو 165) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

َ ؛ ٍث اَل ثَ لِ  َب َر قا العَ ب  حِ أَ »
ِ
 بِ رَ ل طَ ك  ٕ

 
 بِ رَ طَ  آنَ رْ الؼُ وَ ، ل

 
 بِ َر طَ  ةِ ـَّ الجَ  ؾِ هْ أَ  مَ اَل كَ وَ ، ل

 
 .«ل

 :$ األَل َباكِلقال 

معرفة طؾقم »ويف ، (7/34) «الؿستدرك» يف الَحاِكؿأخرجف  .مقضقع»

 والطرباين يف، (414) «الضعػاء» والعؼقؾل يف، (111-111ص ) «الَحِديث

ومـ صريؼف ، (11/1) «الػقائد» وتؿام يف، «إوسط»و، (4/111/1) «الؽبقر»

، «شعب اإليؿان» والبقفؼل يف، (4/42/1) «صػة الجـة» الضقاء الؿؼدسل يف

 ،(4/47/1و1/141/1) وابـ طساكر، (31/1) «تػسققره» والقاحدي يف

كسخة  -1/1ق ) «إيضاح الققػ وآبتداء»وكذا أبق بؽر إكباري يف 

يحقك بـ يزيد ثـا  :(1)العالء بـ طؿرو الحـػلكؾفؿ مـ صريؼ ؛ اإلسؽـدرية(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/114« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: العالء بـ َطؿرو الحـػل الؽقيف: 5775)

العالء بـ طؿرو الحـػل الؽقيف. مرتوك. طـ: أبل إسحاق الػزاري وسػقان الثقري. قال ابـ »

 حبان: ٓ يجقز آحتجاج بف بحال.
= 



   
 138 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 .اابـ طباس مرفقطً طـ ، ططاءطـ ، (1)ابـ جريج أكبل :(1)األشعري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ا طـ سعقد بـ سؿعت أكا والعالء بـ طؿرو مـ رجؾ حديثً  وقال َطبد الل بـ طؿر بـ أبان:

 .مسؾؿة، فسللقا العالء طـف بحضريت فؼال: حدثـا سعقد بـ مسؾؿة

حدثـا مطقـ، حدثـا العالء بـ طؿرو، حدثـا يحقك بـ بريد، طـ ابـ جريج، طـ  :الُعَؼقؾل

ن طربل، وكالم أهؾ أحبقا العرب لثالث؛ ٕين طربل، والؼرآ»ططاء، طـ ابـ طباس، مرفقًطا: 

 هذا مقضقع. قال َأبق حاتؿ: هذا كذب. «. الجـة طربل

ابـ خزيؿة: حدثـا طؿر بـ حػص السقاري، حدثـا العالء بـ طؿرو، طـ أبل إسحاق الػزاري، 

جالس وطـده َأبق بؽر طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصطـ سػقان، طـ آدم بـ َطؾل، طـ ابـ طؿر، قال: بقـؿا الـبل 

ما لل أرى أبا »َطباء قد َخؾَّؾفا طؾك صدره بِخالٍل، إذ كزل جربيؾ، فلقرأه مـ الل السالم، وقال: 

، قال: فاقرأه مـ الل السالم، وقؾ لف:  ،بؽر طؾقف طباء قد خؾؾفا؟ قال: يا جربيؾ أكػؼ مالف طؾلَّ

 اهـ.« وذكر الحديث. وهق كذب« يؼقل لؽ ربؽ: أراض أكت طـل يف فؼرك أم ساخط؟

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/173« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: يحقك بـ يزيد إشعري: 3243)مؽرر 

 اهـ.« َمرَّ  يحقك بـ يزيد إشعري. طـ ابـ ُجريج. كذا قال بعضفؿ، فصحػ، وإكؿا هق بـ ُبَريد.»

( 3243صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-5/113« )آطتدال مقزان»يف  $وقال 

 ترجؿة: يحقك بـ ُبَريد بـ أبل ُبردة بـ أبل مقسك إشعري: 

 يحقك بـ ُبَريد بـ أبل ُبردة بـ أبل مقسك إشعري. طـ ابـ ُجريج، وأبقف. يؽـك أبا ُبْردة.»

 اهـ. « الحديث. وقال الدارقطـل: لقس بالؼقي.. لقال َأحؿد ويحقك: ضعقػ. وقال َأبق زرطة: واه

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/547« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ ُجريج: 7211)

ع )صح(: طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ ُجريج، أبق خالد الؿؽل، أحد إطالم الثؼات. »

ج كحقً يد ا مـ سبعقـ امرأة كؽاح الؿتعة، لس، وهق يف كػسف مجؿع طؾك ثؼتف مع كقكف قد تزوَّ

 كان يرى الرخصة يف ذلؽ. وكان فؼقف أهؾ مؽة يف زماكف.
= 
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 :ثالث طؾؾولف ، إسـاد مقضقعوهذا  قؾت:

َهبِلقال ؛ العالء بـ طؿرو األولك:  :(1)«الؿقزان» يف الذَّ

 .«وقال ابـ حبان: ٓ يجقز آحتجاج بف بحال، َمْتُروك»

 قال:ثؿ ، مـ صريؼ العؼقؾل الَحِديثساق لف هذا ثؿ 

 .«هذا كذب :بقحاتؿأقال ، هذا مقضقع»

 :قالثؿ ، آخر اثؿ ساق لف حديثً 

 .«وهق كذب»

 :(3)«الؾسان»وقال يف 

 .«وقال إزدي: ٓ يؽتب حديثف»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

كان يرسؾفا ابـ ُجريج أحاديُث  لقال َطبد الل بـ َأحؿد بـ حـبؾ: قال أبل: بعض هذه إحاديث الت

ثت طـ فالن لمقضقطة. كان ابـ جريج ٓ ُيبالل مـ أيـ يلخذها. يعـ  اهـ. « ققلف: ُأخربت، وُحد 

( ترجؿة: 5775صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-4/114« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 .العالء بـ َطؿرو الحـػل الؽقيف

الرواة الذيـ ترجؿ لفؿ ابـ حبان يف »يف كتابف  -حػظف الل-ترجؿ لف الدكتقر مبارك الفاجري 

( العالء بـ طؿرو 134ترجؿة رقؿ: )« الؿجروحقـ وأطادهؿ يف الثؼات جؿع ودراسة وتحؾقؾ

 الحـػل الؽقيف. 

الفـد(  -ة رف الـظامقا/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة دائرة الؿع7« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 ( ترجؿة: العالء بـ طؿرو الحـػل الؽقيف. 731ترجؿة رقؿ )
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 :وقال، «الثؼات» وذكره ابـ حبان يف

 .«ربؿا خالػ»

 :الـ سائلوقال 

 .«ضعقػ»

 :رةزَ وقال صالح َج 

 .«ٓ بلس بف»

 :بق حاتؿأوقال 

 .«خقًراوما رأيت إٓ ، كتبت طـف»

 «الجرح والتعديؾ» وهق يف- هذا بل حاتؿألعؾ ققل  قؾت:

وإٓ فتقثقؼف ٓ ، قبؾ أن يطؾع طؾك روايتف لألحاديث الؿؽذوبة -(4/1/452)

َهبِلكؼؾف كؿا ، يتػؼ يف شلء مع تؽذيبف لحديثف « العؾؾ»وهق يف كتاب ، طـف الذَّ

 :( قال441-1/445) بـفٓ

. (فذكره قؾت:)، حديث رواه العالء بـ طؿرو الحـػلطـ  سللت أبل»

 .«فسؿعت أبل يؼقل: هذا حديث كذب قال:

فجائز أن تؽقن العؾة طـد ، لف طؾؾ كثقرة الَحِديثما دام أن  :ؼالقد يُ  لؽـ

 .والل أطؾؿ. أبل حاتؿ يف غقر العالء هذا
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 :«الؾسان» وقال يف ترجؿتف مـ

 .«ٓ أْصَؾ لف، ضعقػ الؿتـ، مـؽر :وقال العؼقؾل بعد تخريجف»

 .وأقره الحافظ 

 .والل أطؾؿ .«الؿتـضعقػ » :ولقس يف كسختـا مـ العؼقؾل ققلف :قؾت

ب  فؼال:: ما وقع فقف ابـ حبان مـ تـاقض $ األَل َباكِل صق 

َهبِلوتقثقؼ ابـ حبان إياه مع ققلف فقؿا كؼؾف  حتجاج آٓ يجقز » :طـف الذَّ

، أمره حؼقؼةفؾعؾ التقثقؼ كان قبؾ اإلصالع طؾك ، فقف تـاقض ضاهر؛ «بف بحال

( بعد أن طزاه 11/51) «الؿجؿع»يف  الَفْقَثؿلوقد يميده ققل ، والل أطؾؿ

 :لؾطرباين

 .«وهق مجؿع طؾك ضعػف، وفقف العالء بـ طؿرو الحـػل»

َهبِلقال ؛ «يزيد» الرواية هذه كذا وقع يف، يحقك بـ يزيد الثاكقة:  :الذَّ

 .(1)«(1)يدرَ بُ  :وإكؿا هق، وهق تصحقػ»

وهؽذا ، لؾحاكؿ «الؿعرفة»و، لؾعؼقؾل «الضعػاء»وكذلؽ وقع يف  :قؾت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 3243صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-5/113« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 يحقك بـ ُبَريد بـ أبل ُبردة بـ أبل مقسك إشعري. 

( 3243ؿقة( ترجؿة رقؿ )مؽرر صبعة دار الرسالة العال-5/173« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 ترجؿة: يحقك بـ يزيد إشعري. 
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ابـ  روى طـو، (7/11/141) «الجرح والتعديؾ»أورده ابـ أبل حاتؿ يف 

 :معقـ أكف قال

 .«ضعقػ» 

 :وطـ ابـ كؿقر قال

 .«!ما يسقى تؿرة»

 :وطـ أبل زرطة 

 .«الَحِديثمـؽر »

 :قال: وطـ أبقف 

 .«يؽتب حديثف، َؿْتُروكلقس بال، الَحِديثضعقػ »

 :«الؾسان» قال يف 

 .«الضعػاء د يفوالساجل والعؼقؾل وابـ الجاروذكره »

د الَحاكِؿوقد تابعف طـد   الَحِديثسبؼ يف كؿا ؛ وهق متفؿ، بـ الػضؾ ُمحؿَّ

 .«ابـ جريج صحقحطـ ، حديث يحقك بـ يزيد» :الَحاكِؿقال ثؿ ، (11)

َهبِلفتعؼبف   : بؼقلف الذ 

، بعؿدة والعالء بـ طؿرو الحـػل لقس، وغقره َأْحَؿدبؾ يحقك ضعػف »

دوأما   .«مقضقًطا الَحِديثوأضـ ، فؿفؿتَّ ؛ بـ الػضؾ ُمحؿَّ
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 «محجة الؼرب إلك محبة العرب»يف  الِعراقلوكذلؽ تعؼبف الحافظ 

 :فؼال، (5/1)

ٕن يحقك بـ يزيد بـ أبل بردة ؛ بؾ هق ضعقػ، قالكؿا  ولقس :قؾت» 

 .«وكذلؽ راويف طـف: العالء بـ طؿرو الحـػل، ضعقػ طـدهؿ

 :َأْحَؿدقال ، اف كان مدلًس فنك؛ طـعـة ابـ جريج :الثالثة

، بعض هذه إحاديث التل كان يرسؾفا ابـ جريج أحاديث مقضقطة»

 .«فالنطـ  أخربت وحدثت :يعـل ققلف، كان ابـ جريج ٓ يبالل مـ أيـ يلخذها

 .(1)«الؿقزان»كذا يف  

صريؼ  ( مـ1/71) «الؿقضقطات» أورده ابـ الجقزي يف الَحِديثو

 :قالثؿ ، العؼقؾل

 .«ٓ أْصَؾ لفقال العؼقؾل: مـؽر »

 :قال ابـ الجقزي

 .«الؿؼؾقباتيحقك يروي »

ُققصلقال   (:3/113) «المللء»يف  الس 

، إكؿا أورده العؼقؾل يف ترجؿة العالء بـ طؿرو طؾك أكف مـ مـاكقره :قؾت»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 7211صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/547« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ ُجريج. 
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 .«..«الؿقزان»وكذا فعؾ صاحب 

الجرح ) :قاطدةطـ  متغافاًل ؛ جزرة لؾعالء ثؿ ذكر تقثقؼ ابـ حبان وصالح

حتجاج بف آٓ يحؾ » :ٔخر فقفاوطـ ققل ابـ حبان ، (مؼدم طؾك التعديؾ

ذكر ثؿ ، كؿا تؼدم؛ «ضعقػ طـدهؿ» :الِعراقلوطـ ققل الحافظ ، «بحال

َهبِلوما تعؼبف ، (1)لف الَحاكِؿتصحقح  ُققصلتعؼبف ثؿ ، بف الذَّ  :بؼقلف الس 

  .«ولف شاهد»

ُققصلولؽـف مـؽر باطرتاف  :قؾت وهق أيت  !افؾؿ يصـع شقئً ، كػسف الس 

 .بعده

 «اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ» أورده شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف الَحِديثو

وأن ابـ  .ٓ أْصَؾ لفوأكف قال: ، مـ صريؼ العؼقؾل (صبعة الخاكجل - 41ص)

 اهـ. (1)«وأقرهؿا طؾك ذلؽ، «الؿقضقطات» الجقزي ذكره يف

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد اغرت بف الشقخ الؼاري، فؼال يف »طـد هذا الؿقضع يف الفامش ما كصف:  $قال إلباين  (1)

 اهـ.« فال تغرت بف أكت!«. إكف حديث صحقح(: »14)ص « مقضقطاتف»

 (. 123-1/124« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامػرشونوٌامتاظع

ىيوَهٌامدافظٌ
َ
ْيح
َ
ٌ$ٌامُ

  لِْسلَة»( نو 163) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ِت الَعَرُب ذَ إِ »  .«مُ اَل َذلَّ اإِلْس ؛ ا َذلَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

وكذا أبق يعؾك ، (1/471) «خبار أصبفانأ»بق كعقؿ يف أ . رواهمقضقع» 

دثـا  :مزاحؿ حدثـا مـصقر بـ أبل :(4/711/1331) «مسـده» يف بـ  ُمحؿ 

دطـ ، (1)طؾل بـ زيدطـ ، [البصري] (1)الخطاب جابر طـ ، بـ الؿـؽدر ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/113« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ة: محؿد بـ الخطاب: ( ترجؿ4114)

محؿد بـ الخطاب بـ ُجبقر بـ َحقة الثؼػل، بصري. طـ طؾل بـ زيد بـ جدطان، وبؽر بـ »

 طبد الل. وطـف مسؾؿ، وأبق سؾؿة الؿـؼري، ومـصقر بـ أبل مزاحؿ.

قال َأبق حاتؿ: ٓ أطرفف. وقال إزدي: مـؽر الحديث. قؾت: لف طـ طؾل بـ زيد، طـ ابـ 

 اهـ. « ..«إذا ذلت العرب ذل اإلسالم»ر، مرفقًطا: الؿـؽدر، طـ جاب

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -711)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: طؾل بـ زيد: 7447)

طؾل بـ زيد بـ طبد الل بـ زهقر بـ طبد الل بـ ُجْدطان التقؿل، البصري، أصؾف حجازي، وهق »
= 
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 :فؼال، (1/441) «العؾؾ» وذكره ابـ أبل حاتؿ يف. امرفقطً 

فسؿعت  :قال؛ فذكره، حديث رواه مـصقر بـ أبل مزاحؿطـ  سللت أبل»

 .«لقس لف أصؾ، هذا حديث باصؾ :أبل يؼقل

 :ولف طؾتان قؾت:

د :األولك  بل حاتؿ يفأقال ابـ ؛ ف مجفقل الحالفنك، بـ الخطاب ُمحؿَّ

 :(4/1/171) «الجرح»

 .«ٓ أطرفف :سللت أبل طـف؟ فؼال»

 :«الؿقزان»ويف 

 .«الَحِديثمـؽر  :وقال إزدي»

 قره الحافظ يفوأ، بذلؽ إلك أكف مـؽر يشقر، الَحِديثثؿ ساق لف هذا 

 (.2/142) «الثؼات»وزاد طؾقف أن ابـ الخطاب هذا ذكره ابـ حبان يف ، «الؾسان»

، سبؼ التـبقف طؾقف مراًراكؿا ؛ وتقثقؼ ابـ حبان ٓ يعتؿد طؾقف :قؾت

 !.وبخاصة إذا ُخقلَِػ 

 وقد مضك.، ضعقػ، هق ابـ جدطان، طؾل بـ زيد :األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُجْدطان، يـسب أبقه إلك جد جده، ضعقػ، مـ الرابعة، مات سـة الؿعروف بعؾل بـ زيد بـ 

 اهـ. « 7قبؾفا. بخ م :إحدى وثالثقـ، وققؾ
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 ؼال:ف: $ الَفق َثؿلما وهؿ فقف  $ األَل َباكِلبق ـ 

 :(30/52) «الؿجؿع» يف الَفق َثؿلوأما ققل 

دوفقف ، رواه أبق يعؾك» ، ضعػف إزدي وغقره؛ بـ الخطاب البصري ُمحؿَّ

 .«الصحقح ف رجالوبؼقة رجال، ووثؼف ابـ حبان

هق ثؿ ، ٕن ابـ جدطان لقس مـ رجال الصحقح؛ $فذا مـ أوهامف ف

 :«فقض الؼدير» يف الُؿـاويومـف تعؾؿ خطل ققل ، تؼدمكؿا ، ضعقػ

 .«صحقح :«الؼرب» يف الِعراقلقال »

 قال:ثؿ ، آكًػا الَفْقَثؿلطـ  ثؿ كؼؾ ما ذكرت

 ...يعـل أكف صحقح.«ورمُز الؿصـػ لضعػف باصؾ»

 :فؼال، «التقسقر»: كاقض كػسف بـػسف يف شرحف أخرثؿ 

 !«صحقح وفقف ما فقف :الِعراقلقال »

 :(14/211) «الؿـار» فؼال يف مجؾة، رشقد رضا السقدغرت بذلؽ وا

 .«رواه أبق يعؾك بسـد صحقح»

 5/1) «محجة الؼرب يف فضؾ العرب»يؼقل يف  الِعراقلثؿ رأيت الحافظ 

  :مـصقر بفطـ ، مـ صريؼ أبل يعؾك الَحِديثبعد أن ساق  (5/1 -

دو» بـ الخطاب بـ جبقر بـ حقة تؼدم الؽالم طؾقف يف الباب الذي  ُمحؿَّ
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وقد أخرج لف مسؾؿ يف الؿتابعات ، وطؾل بـ زيد بـ جدطان مختؾػ فقف، قبؾف

 .«والشقاهد

دوذكر يف الباب الؿشار إلقف أن   بـ الخطاب زالت جفالة طقـف برواية  ُمحؿَّ

يؾزم مـف زوال جفالة وٓ يخػك أن زوال جفالة العقـ ٓ ، جؿاطة طـف ذكرهؿ

ضعقػ طـده  الَحِديثوطؾك هذا فؽالم الحافظ الؿذكقر يدل طؾك أن ، الحال

ففذا التحؼقؼ الذي ذكرتف أكا يجعؾـل أشؽ يف التصحقح ، لؾعؾتقـ الؾتقـ ذكرهؿا

ُققصلرمز لف كؿا ؛ والحؼ أكف ضعقػ، الِعراقلطـ  الُؿـاويالذي كؼؾف   .الس 

 ؼال:ف: ما يدل طؾك بطالكف الَحِديثيف معـك  أن   $ األَل َباكِلوذكر 

ذلؽ ٕن ، ولقٓ أن يف معـاه ما يدل طؾك بطالكف ٓقتصركا طؾك تضعقػف 

وقع كؿا ؛ بؾ قد يعزه الل بغقرهؿ مـ الؿممـقـ، اإلسالم ٓ يرتبط طزه بالعرب فؼط

حتك ، اإلسالمفؼد أطز الل هبؿ ، يف أوائؾ أمرها ٓسقؿاو، ذلؽ زمـ الدولة العثؿاكقة

الشريعة إلك الؼقاكقـ طـ  لؿا أخذوا يحقدونثؿ ، باوامتد سؾطاكف إلك أواسط أور

، تؾؽ البالد وغقرهاطـ  تؼؾص سؾطاهنؿ، يستبدلقن إدكك بالذي هق خقر؛ إوربقة

! فؾؿ يبؼ فقفا مـ الؿظاهر التل تدل طؾك إسالمفؿ إٓ أيًضابالدهؿ طـ  حتك لؼد زال

، ودخؾ الؽػار بالدهؿ، ا بعد طزهؿل بذلؽ الؿسؾؿقن جؿقعً الشلء القسقر! فذ

ففل ، اوهذه وإن سؾؿت مـ استعؿارهؿ إياها ضاهرً ،  مـفاواستذلقهؿ إٓ قؾقاًل 

كآقتصاد وكحقه! فثبت أن ، تحت ستار الؿشاريع الؽثقرة، تستعؿرها بالخػاء

وٓ فضؾ لعربل طؾك » اا أو طجؿً سقاء كاكقا طربً ، اإلسالم يعز ويذل بعز أهؾف وذلف
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وألفؿفؿ الرجقع إلك كتابؽ وسـة ، فالؾفؿ أطز الؿسؾؿقـ، «طجؿل إٓ بالتؼقىأ

 .حتك تعز هبؿ اإلسالم، كبقؽ

طؼب ذلؽ ما لجـس العرب مـ أفضؾقة طؾك سائر  $ األَل َباكِلوذكر 

مـ أمقر الجاهؾقة التل أبطؾفا  ك فطؾك طدم االفتخار بذلؽ أل كب فو: (1)األجـاس

 ؼال:ف: اإلسالم

، بقد أن ذلؽ ٓ يـايف أن يؽقن جـس العرب أفضؾ مـ جـس سائر إمؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  $مـ أراد مزيد بحث وتحؼقؼ فؼد حؼؼ الؼقل وفصؾ يف ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  (1)

 : $( فؼال 441-411)ص « اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ»؛ ويف «مجؿقع الػتاوى»

 ؛طؾقف أهؾ السـة والجؿاطة: اطتؼاد أن جـس العرب أفضؾ مـ جـس العجؿفنن الذي » 

رومقفؿ وفرسقفؿ وغقرهؿ، وأن قريش أفضؾ العرب، وأن بـل هاشؿ  ،طرباكقفؿ وسرياكقفؿ

 ًسا وأفضؾفؿ كسًبا...ففق أفضؾ الخؾؼ كػْ  ،أفضؾ بـل هاشؿ ملسو هيلع هللا ىلصأفضؾ قريش، وأن رسقل الل 

 ِب رَ العَ  ب  ُح » :ملسو هيلع هللا ىلصوكحبفؿ لحديث رسقل الل  ،وكعرف لؾعرب حؼفا وفضؾفا وسابؼتفا

  ؿ  فُ ُض غ  بُ وَ  ،انٌ يؿَ إِ 
وٓ  ،وٓ كؼقل بؼقل الشعقبقة وأراذل الؿقالل الذيـ ٓ يحبقن العرب ،«اٌق ػَ كِ

 اكتفك.« فنن ققلفؿ بدطة وخالف ،يؼرون بػضؾفؿ

حديث رقؿ « الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف  $قؾت: والحديث الذي ذكره شقخ اإلسالم 

 : $( وقال 1223)

 «.صحقح اإلسـاد ولؿ يخرجاه»

 .$ورده الذهبل 

 «.ضعقػ(: »1134رقؿ )« ضعقػ الجامع»يف  $وقال إلباين 

محجة »يف ذلؽ كتاب كافع وحؼؼ الؼقل يف هذه الؿسللة يف كتابف  $ولؾحافظ العراقل 

 «.الؼرب إلك محبة العرب
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 مسؾؿ فنين، اوإن كـت ألباكق  -وأديـ الل بف ، وأطتؼده، بؾ هذا هق الذي أؤمـ بف

ذلؽ ٕن ما ذكرتف مـ أفضؾقة جـس العرب هق الذي طؾقف أهؾ  -ولل الحؿد

مـفا ؛ ويدل طؾقف مجؿقطة مـ إحاديث القاردة يف هذا الباب، والجؿاطةالسـة 

 دِ لَ وَ  ـ  ك مِ ػَ طَ اص  وَ ، قَؾ اطِ ؿَ س  إِ  قؿَ اهِ رَ ب  إِ  دِ لَ وَ  ـ  ك مِ ػَ طَ اص   اهللَ  ن  إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف

 بَ  ـ  ك مِ ػَ طَ اص  وَ ، ةَ اكَ ـَ ل كِ ـِ بَ  قَؾ اطِ ؿَ س  إِ 
ل ـِ بَ  شٍ ي  رَ قُ  ـ  ك مِ ػَ طَ اص  وَ ، اًش ي  رَ قُ  ةَ اكَ ـَ ل كِ ـِ

 بَ  ـ  ل مِ اكِ ػَ طَ اص  وَ ، ؿٍ اِش هَ 
 .«ؿٍ اِش ل هَ ـِ

 وأصؾف يف، وصححف (7/421) والرتمذي، (7/114) َأْحَؿدرواه 

مـ  (1ص ) «التاريخ الصغقر» وكذا البخاري يف، 4/73) «صحقح مسؾؿ»

العباس بـ طبد الؿطؾب طـد الرتمذي طـ  ولف شاهد، حديث واثؾة بـ إسؼع

 وصححف.، (7/31) الَحاكِؿابـ طؿر طـد طـ  وآخر، َأْحَؿدو، وصححف

ٕكف مـ أمقر ؛ ولؽـ هذا يـبغل أٓ يحؿؾ العربل طؾك آفتخار بجـسف

دالجاهؾقة التل أبطؾفا كبقـا  يـبغل أن ٓ كؿا ، طؾك ما سبؼ بقاكف ملسو هيلع هللا ىلص العربل ُمحؿَّ

وهق ما اختصقا بف يف طؼقلفؿ ، كجفؾ السبب الذي بف استحؼ العرب إفضؾقة

ؾفؿ ٕن يؽقكقا حؿؾة الدطقة إمر الذي أهَّ ، وألسـتفؿ وأخالقفؿ وأطؿالفؿ

أمؽـف أن ؛ وحافظ طؾقف، ف إذا طرف العربل هذافنك، اإلسالمقة إلك إمؿ إخرى

أما إذا هق تجرد مـ ، ا يف حؿؾ الدطقة اإلسالمقةا صالحً طضقً ؛ يؽقن مثؾ سؾػف

ؼ بإخالق اإلسالمقة هق ذي تخؾَّ بؾ إطجؿل ال، فؾقس لف مـ الػضؾ شلء؛ ذلؽ

دباع ما بعث بف إذ الػضؾ الحؼقؼل إكؿا هق ات  ، خقر مـف دون شؽ وٓ ريب  ملسو هيلع هللا ىلص ُمحؿَّ



   
 151 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

والػضؾ إكؿا هق بإسؿاء ، كان أفضؾ؛ فؽؾ مـ كان فقف أمؽـ، والعؾؿ مـ اإليؿان

، والعؾؿ، والتؼقى، والرب، واإليؿان، اإلسالم :مثؾ، الؿحددة يف الؽتاب والسـة

؛ اا أو أطجؿق  ٓ بؿجرد كقن اإلكسان طربق  ، ذلؽ وكحق، واإلحسان، والعؿؾ الصالح

 :ملسو هيلع هللا ىلص وإلك هذا أشار، $قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا 

  .«فُ بُ َس كَ  فِ بِ  ع  رِ س  يُ  ؿ  لَ  فُ ؾُ ؿَ طَ  فِ بِ  لَ ط  بَ  ـ  مَ » 

 .رواه مسؾؿ

اولفذا قال    :طر العربلالشَّ

ســــــاُبـا َكُرَمــــــت    لســـــــا وإن  أح 

 

ســــاِب َكت ؽِــــُؾ    يقًمــــا طؾــــك األح 

ــــــا  ــــــت  أوائُِؾـ ــــــا كاَك ــــــل َكؿ  َكب ـ

 

ــــل  ــــقا َتب ـ ــــا َفَعؾ ــــَؾ م ــــُؾ ِمث َع  وَكػ 

فنذا ذهبت ، إن فضؾ العرب إكؿا هق لؿزايا تحؼؼت فقفؿ :وجؿؾة الؼقل 

ا ومـ أخذ هبا مـ إطاجؿ كان خقرً ، ذهب فضؾفؿ؛ بسبب إهؿالفؿ إلسالمفؿ

 .«أطجؿل إٓ بالتؼقىٓ فضؾ لعربل طؾك »؛ مـفؿ

وهق ٓ يتصػ بشلء مـ ، إلك العروبة ومـ هـا يظفر ضالل مـ يدطق 

 اهـ. (1)«ا!ا وقالبً بل قؾبً وبؾ هق أور، خصائصفا الؿػضؾة

 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 417 -1/411« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحالجِن

ِشريصِيبٌمندافظٌت
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

  لِْسلَة»( نو 168) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
 .«هُ دَ عْ بَ وَ  فُ ؾَ بْ قَ  قءُ ُض القُ  امِ عَ الطَّ  ةُ كَ رَ بَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

أبل طـ ، حدثـا ققس :(155) «مسـده» أخرجف الطقالسل يف ضعقػ.»

 :سؾؿان قالطـ ، زاذانطـ ، هاشؿ

... :قال ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلؽ لؾـبل، يف التقراة أن بركة الطعام القضقء قبؾف 

 فذكره.

 وطـف البغقي يف، (1/412) والرتمذي، (4411) وأخرجف أبق داود

( 5/771) َأْحَؿدو، (114-7/111) الَحاكِؿو، (4/134/1) «شرح السـة»

 .«وهق ضعقػ» :داود قال أبقو .بف (1)ققس بـ الربقعطـ ، مـ صرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -157)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة ققس بـ الربقع األسدي: 5572)

وأدخؾ طؾقف ابـف ما لقس مـ  ،رققس بـ الربقع إسدي، أبق محؿد الؽقيف، صدوق تغقر لؿا كبِ »

 اهـ.« سـة بضع وستقـ. د ت ق حديثف فحدث بف، مـ السابعة، مات
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

صبعة بشار طقاد معروف( ترجؿة  - 27-31/35« )تفذيب الؽؿال»يف  $قال الؿزي و

 : محؿد الؽقيف ( ترجؿة ققس بـ الربقع األسدي أبق1902رقؿ )

ا بالؽقفة إٓ وجدكا ققس بـ الربقع قد سبؼـا َوَقال قراد أبق كقح، طـ شعبة: ما أتقـا شقخً  »...

 ال.ا الجقَّ يسؿك ققًس  إلقف، وكان

كان ققس بـ الربقع ثؼة، حسـ الحديث،  َوَقال حاتؿ بـ الؾقث، َطـ أبل القلقد الطقالقسل:

 حدث طـف معاذ بـ معاذ.

: سؿعت أبا القلقد يؼقل: كتبت طـ ققس بـ الربقع ستة آٓف َوَقال محؿد بـ يحقك الذهؾل

 هل أحب إلل مـ ستة آٓف ديـار. ،حديث

ر ا مـؽ يف ققس؟ قال: إكف والل بل القلقد: ما رأيت أحًدا أحسـ رأيً قؾت ٕ و بـ طؾل:َوَقال َطؿ 

 كان مؿـ يخاف الل.

 بالؽقفة أجقد حديًثا مـ سؿعت سػقان بـ ُطَقْقـَة يؼقل: ما رأيت رجاًل  َوَقال سريج بـ يقكس:

 ققس بـ الربقع.

 قؾُت ٕبل كعقؿ: يف كػسؽ مـ ققس بـ الربقع شلء؟ قال: ٓ.  َوَقال أحؿد بـ صالح:

رو بـ طؾل:  سؿعت معاذ بـ معاذ يحسـ الثـاء طؾك ققس. َوَقال َطؿ 

َثـَا طـ ققس بـ الربقع بحديث  -قؾُت ٕبل داود  ا:َوَقال أيًض  فؼؾت: تحدث طـ ققس؟  -وَحدَّ

 أكثر.حؿر وجفف؟ فؼال: كعؿ. وددت أهنا كاكت افرفع رأسف وقد 

قؾت ٕحؿد بـ حـبؾ: ققس ابـ الربقع أي شلء ضعػف؟ قال: روى  َوَقال حرب بـ إسؿاطقؾ:

 أحاديث مـؽرة.

ألقس قد  :َوَقال أبق بؽر الؿروذي: سللتف يعـل أحؿد بـ حـبؾ طـ ققس بـ الربقع، فؾقـف. قؾت

  الؿستعان!!روى طـ شعبة؟ قال: بؾك، َوَقال: كان وكقع إذا ذكر ققس بـ الربقع، قال: الل

وِري   : سؿعت يحقك بـ َمِعقـ، وسئؾ طـ ققس بـ الربقع؟ فؼال: قال طػان: َوَقال َطباس الد 

َثـَا  فؽان ربؿا أدخؾ حديث مغقرة يف حديث مـصقر. ،أتقـاه فؽان يَحدَّ

 وهؿا أحب إلك مـ ققس. ،حبان، ومـدل: فقفؿا ضعػ َوَقال يف مقضع آخر طـ يحقك:

بـ َأبل مريؿ، طـ يحقك بـ َمِعقـ: ضعقػ ٓ يؽتب حديثف، كان يحدث  َوَقال أحؿد بـ سعد
= 
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  :قال الترمذيو

وققس يضعػ يف ، إٓ مـ حديث ققس بـ الربقع الَحِديثٓ كعرف هذا »

 .«الَحِديث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 بالحديث طـ ُطَبقدة، وهق طـده طـ مـصقر.

 َوَقال طثؿان بـ َسِعقد الدارمل، وأبق َيْعَؾك الؿقصؾل طـ يحقك بـ َمِعقـ: لقس بشلٍء.

 َوَقال أبق بؽر بـ َأبل خقثؿة، طـ يحقك بـ َمِعقـ: لقس حديثف بشلٍء.

 ا.ل مرة أخرى: ضعقػ الحديث ٓ يساوي شقئً َوَقا

ي   ، َطـ أبل داود: سؿعت يحقك بـ َمِعقـ يؼقل: ققس بـ الربقع لقس َوَقال أبق ُطَبقد أُجر 

بشلٍء. قال: وسؿعت أحؿد بـ حـبؾ يؼقل: ولل ققس بـ الربقع فؾؿ يحؿد. قال أبق داود: ما 

حدث بلحاديث طـ مـصقر هل أحاديث  خرجت لف إٓ ثالثة أحاديث. سؿعت أبا داود يؼقل:

 ُطَبقدة، وأحاديث طـ الؿغقرة هل أحاديث فراس.

َوَقال َطْؿرو بـ طؾل: كان يحقك، وطبد الرحؿـ ٓ يحدثان طـ ققس بـ الربقع، وكان طبد 

َثـَا طـف قبؾ ذلؽ ثؿ تركف.  الرحؿـ َحدَّ

تتؽؾؿ فقف؟ فؼال: قدمت طؾقف، ػان يروي طـ ققس ويتؽؾؿ فقف، فؼقؾ لف: طَوَقال أبق حاتؿ: كان 

َثـَا الشقباين، طـ الشعبل، فقؼقل لف رجؾ: ومغقرة؟ فقؼقل: ومغقرة، فؼال لف: وأبق  فؼال: َحدَّ

 اهـ.« حصقـ؟ فؼال: وأبق حصقـ!!

 وقال محؼؼف يف هامش تعؾقؼف طؾك ترجؿة ققس بـ الربقع: 

ـ الؼقل فقف ما شعبة فحسَّ فل ،وقال: اختؾػ فقف أئؿتـا« الؿجروحقـ»وذكره ابـ حبان يف »

أخبار ققس بـ  رُت فقف وقال: قد سبَ  ػف وكقع، وأما ابـ الؿبارك فػجع الؼقَل طؾقف، وضعَّ  وحثَّ 

ر ا، فؾؿا كبِ فا فرأيتف صدوًقا ملمقًكا حقث كان شاب  وتتبعتُ  ،الربقع مـ رواية الؼدماء والؿتلخريـ

فؾؿا غؾب الؿـاكقر طؾك صحقح  ث...ساء حػظف، وامُتحـ بابـ سقء، فؽان ُيدخؾ طؾقف الحدي

فؽؾ مـ مدحف مـ أئؿتـا وحث طؾقف كان  ،ولؿ يتؿقز استحؼ مجاكبتف طـد آحتجاج ،حديثف

ـْ َوهَّ  ث هبا طـ سؿاطف، وكؾ َم اه مـفؿ فؽان ذلؽ مـفؿ لؿا كظر إلك إشقاء الؿستؼقؿة التل حدَّ

 اهـ.« ابـف وغقره..ذلؽ لؿا طؾؿقا ما يف حديثف مـ الؿـاكقر التل أدخؾ طؾقف 
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 :الَحاكِؿقال و

واكػراده طؾك طؾق محؾف أكثر مـ ، أبل هاشؿطـ ، بـ الربقعد بف ققس تػرَّ »

 .«أن يؿؽـ تركف يف هذا الؽتاب

َهبِلبف تعؼ  و  :بؼقلف الذ 

 .«قؾت: مع ضعػ ققس فقف إرسال»

ا قد صرح ققًس  فنن، ولؿ يتبقـ لل اإلرسال الذي أشار إلقف :قؾت

ما تؼقل  :معقـوققؾ ٓبـ ، زاذانطـ  وهذا مـ الرواة، أبل هاشؿطـ  بالتحديث

وهق ثبت يف ، سؾؿان وغقره روى طـ، كعؿ :قال ؟سؾؿان روى طـ ؟يف زاذان

 .«سؾؿان

هتذيب » فػل، مـ ذكركا وغقرهؿ ف كؾ  وبف أطؾَّ  ،ققس هذا الَحِديثفعؾة 

هذا طـ ، َأْحَؿدا سلل اإلمام ـَّ فَ أن مُ  :(5/124/123) ٓبـ الؼقؿ «الســ

 فؼال:، الَحِديث

 .«ث بف إٓ ققس بـ الربقعما حدَّ ، هق مـؽر»

 :فؼال، (3/30) «العؾؾ» أورده ابـ أبل حاتؿ يف الَحِديثو

؛ اصحقحً  الَحِديثكان هذا  لق، هذا حديث مـؽر :فؼال ؟سللت أبل طـف»

، أحاديث أبل خالد القاسطل طؿرو بـ خالد الَحِديثويشبف هذا  .اكان حديثً 

 .«هاشؿأبل طـ ، أحاديث مقضقطة طـده مـ هذا الـحق
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ففق ؛ حديثف الَحِديثكان  فنن، وطؿرو بـ خالد هذا كذاب :قؾت

 .والل أطؾؿ .مقضقع

بو $ الُؿـ ِذريما أخطل فقف  $ األَل َباكِل بق ـ  ؼال:ف: فصق 

بعد أن ساق كالم الرتمذي  (4/112) «الرتغقب» يف الُؿـِْذريوأما ققل 

 :يف ققس بـ الربقع

طـ  ٓ يخرج اإلسـاد، كالم لسقء حػظفوفقف ، ققس بـ الربقع صدوق»

 .«حد الحسـ

وهذا كالم مردود بشفادة أولئؽ الػحقل مـ إئؿة الذيـ خرجقه  :قؾت

يؿقؾ إلك  الُؿـِْذريو، الُؿـِْذريوأطؾؿ مـ ، الَحِديثففؿ أدري ب، وضعػقه

مـ  الَحاكِؿوهق يشبف يف هذا ابـ حبان و، التساهؾ يف التصحقح والتحسقـ

ُققصلو، الؼدامك  .وكحقه مـ الؿتلخريـ الس 

 (.114) تؼدم برقؿ، ويف الباب حديث آخر ولؽـف مـؽر 

 :الُؿـ ِذريقال ثؿ 

وكذلؽ مالؽ  :قال البقفؼل، وقد كان سػقان يؽره القضقء قبؾ الطعام»

اوكذلؽ صاحبـا ، بـ أكس كرهف يعـل  .الَحِديثواحتج ب، فعل استحب تركفالشَّ

 :حديث ابـ طباس قال

 لُ فَ ، عَ َج رَ  فُ ك  إِ  ؿ  ثُ ، ءَ اَل ك الَخ تَ لَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص ل  بِ الـ   َد ـ  ا طِ ـ  كُ »
 اَل : أَ قَؾ ؼِ فَ ، امِ عَ الط  بِ  لَ تِ

 .«لَ ض  قَ تَ لَ فَ  ؾ  َص أُ  ؿ  لَ :اَل ؟ قَ لُ ض  قَ تَ تَ 
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 إٓ أهنؿا قآ:، بـحقه؛ والرتمذي، وأبق داود، رواه مسؾؿ

 .«ةِ اَل الص  ك لَ إِ  ُت ؿ  ا قُ ذَ إِ  قءِ ُض القُ بِ  ُت ر  مِ ا أُ ؿَ ك  إِ »

وهق ذهاب همٓء إئؿة ، الَحِديثففذا دلقؾ آخر طؾك ضعػ  :قؾت

 .الصحقح الَحِديثومعفؿ ضاهر هذا ، الػؼفاء إلك خالفف

وهق ، بؿعـك غسؾ القديـ فؼط الَحِديثوقد تلول بعضفؿ القضقء يف هذا 

ذكر ذلؽ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف كؿا  ،ملسو هيلع هللا ىلص معـك غقر معروف يف كالم الـبل

لؽان دلقاًل ضاهًرا طؾك استحباب  الَحِديثفؾق صح هذا ، (1/51) «الػتاوى»

 .ولؿا جاز تلويؾف، القضقء قبؾ الطعام وبعده

، واختؾػ العؾؿاء يف مشروطقة غسؾ القديـ قبؾ الطعام طؾك ققلقـ، هذا

فؼد ذكر ، ومـ همٓء سػقان الثقري، ومـفؿ مـ لؿ يستحبف، مـفؿ مـ استحبف

 :قال ابـ الؼقؿ؛ أكف كان يؽره القضقء قبؾ الطعامأبق داود طـف 

 .«والصحقح أكف ٓ ُيستحب، وغقره َأْحَؿدوالؼقٓن هؿا يف مذهب »

ويـبغل تؼققد هذا بؿا إذا لؿ يؽـ طؾك القديـ مـ إوساخ ما  :قؾت

غ لؾتققػ، يستدطل غسؾفؿا الؼقل طـ  وإٓ فالغسؾ والحالة هذه ٓ ُمَسق 

 :أبل بؽر الؿروذي قالطـ  لحؿؾ ما رواه الخالَّ وطؾقف يُ ، بؿشروطقتف

، ( يغسؾ يديف قبؾ الطعام وبعدهَأْحَؿديعـل: اإلمام ) رأيت أبا طبد الل» 

 .«وإن كان طؾك وضقء



   
 158 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 الَحِديثلعدم صحة ؛ أن الغسؾ الؿذكقر لقس مـ إمقر التعبدية والخالصة:

 اهـ. (1)«(1)فالوإٓ ، فحقث وجد الؿعـك ُشرع، بؾ هق معؼقل الؿعـك، بف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ط ممسسة 331-2/333« )داب الشرطقةاآل» $ويف كتاب ابـ مػؾح الؿؼدسل الحـبؾل  (1)

ومـفا: )فصؾ يف استحباب غسؾ القديـ قبؾ الطعام  ،جؿؾة مـ اآلداب $الرسالة( ذكر 

 : $وقال  ،وبعده( استـاًدا طؾك حديث الترجؿة

وقال مالؽ: ٓ يستحب غسؾ القد لؾطعام إٓ أن ُيستحب غسؾ القديـ قبؾ الطعام وبعده... »

ًٓ قيؽ أن لؾعؾؿاء  «شرح مسؾؿ» َقَذٌر، أو يبؼك طؾقفا بعد الػراغ رائحة. وذكر يف ن طؾك القد أو

، ثؿ ذكر إضفر تػصقاًل  ًٓ  وهق معـك كالم مالؽ. ،يف استحباب ذلؽ قبؾ الطعام وبعده أققا

وذكر الحديث... وطـ أكس  -ووثؼف آخرونوقد ضعػف جؿاطة -وقد روى ققس بـ الربقع  

إسـاده ضعقػ رواه « َمـ أحبَّ أن يؽثر خقر بقتف، فؾقتقضل إذا حضر غداؤه وإذا رفع»مرفقًطا: 

 وغقره...  (4111ابـ ماجف )

َب إلقف الطعاُم فؼالقا: أٓ كلتقؽ  ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل ڤوطـ ابـ طباس  خرج مـ الخالء، فُؼر 

رواه جؿاطة مـفؿ الرتمذي وحسـف، « إكؿا أمرت بالقضقء إذا قؿت إلك الصالة»بَقضقٍء، قال: 

 والبقفؼل وصححف.

لبالل:  ڠن ققلف أ: أن هذا يـػل وجقب القضقء طـد كؾ حدث، ووذكر الشقخ تؼل الديـ

قال: يؼتضل استحباب القضقء طـد  ،الحديث« خشختؽ أماملما دخؾت الجـة إٓ سؿعت »

 كؾ حدث.

: الحديث يف غسؾ القديـ بعد الطعام حسـ، ولؿ يثبت يف غسؾ القديـ قبؾ وقال البقفؼل

 الطعام حديث.

: الؿراد بالقضقء يف هذه إحاديث غسؾ القديـ ٓ القضقء الشرطل. وقال جؿاطة مـ العؾؿاء

لؿ كعؾؿ أحًدا استحب القضقَء لألكؾ إٓ إذا كان الرجؾ جـًبا. اكتفك : ووقال الشقخ تؼل الديـ

 بتصرف.اهـ « كالمف..

 (. 411-1/412« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامحالجوٌامدادي

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

ٌ$ٌامُىٌاويتصِيبٌمندافظٌ

  لِْسلَة»( نو 171) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـْ » اُه فَ ، قدٌ ُف َمْقلُ ُولَِد لَ  َم دً ُمحَ َسؿَّ  .«ةِ ـَّ ل الجَ فِ  هُ قدُ لُ قْ مَ وَ  قَ هُ  انَ كَ ؛ فِ ًكا بِ ا َتَبر  ؿَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

دو َأْحَؿدفضؾ مـ اسؿف » رواه ابـ بؽقر يف. مقضقع» ، (53/1ق ) «ُمحؿَّ

حدثـا حامد بـ  :(1/154) «الؿقضقطات» ومـ صريؼف أورده ابـ الجقزي يف

حدثـا إسحاق بـ يسار أبق يعؼقب الـصقبل:  :(1)حؿاد ابـ الؿبارك العسؽري

طـ ، برد بـ سـانطـ ، حدثـا حجاج بـ الؿـفال: حدثـا حؿاد بـ سؾؿة

 .اأبل أمامة مرفقطً طـ ، مؽحقل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/711« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 اد العسؽري: ( ترجؿة: حامد بـ حؿَّ 1521)

اج بـ حامد بـ حؿاد العسؽري: طـ إسحاق بـ سقَّار الـَِّصقبل  »  بخرب مقضقع هق آفتف، طـ حجَّ

اد بـ َسَؾؿة، طـ ُبرد بـ ِسـان، طـ مؽحقل، طـ َأبل ُأمامة الباهؾل  -مرفقًطا- مِـْفال، طـ حؿَّ

 اهـ. .« .«ا بف كان هق والقلد يف الجـةا تربكً مـ ولد لف مقلقد فسؿاه محؿدً »قال: 
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 قال ابـ الجقزي:و

 ولؿ يزد.، «يف إسـاده مـ تؽؾؿ فقف» 

ُققصلما أخطل فقف  $ األَل َباكِلذكر  ثؿ : $ الُؿـاويه وأقر   $ الس 

ب  ف فؼال: صق 

ُققصلوتعؼبف   :( بؼقلف3/300) «الملئ» يف الس 

ومؽحقل مـ ، وإسـاده حسـ، البابقؾت: هذا أمثؾ حديث ورد يف »

، «صحقحف» واحتج بف مسؾؿ يف، ؼف غقر واحدوثَّ ، طؾؿاء التابعقـ وفؼفائفؿ

وضعػف ابـ ، الـَّسائلوثؼف ابـ معقـ و، وإربعة، «إدب» وروى لف البخاري يف

بق رزطة: أوقال  صدوًقا.كان  :وقال مرة .لقس بالؿتقـ :بق حاتؿأوقال ، الؿديـل

 .«والل أطؾؿ .ٓ بلس بف

ُققصللؼد أبعد  قؾت:  فلخذ يتؽؾؿ طؾك بعض ، الـجعة -طػا الل طـف- الس 

أٓ ، مؿـ دوهنؿ الَحِديثن طؾة أمع ، أهنؿ مقضع الـظر مـف مقهًؿا، رجال السـد

َهبِلقال ؛ اد العسؽري شقخ ابـ بؽقروهق حامد بـ حؿَّ   :«الؿقزان» يف الذَّ

 .(1)«هق آفتف مقضقًطاا رً خبَ  إسحاق بـ يسار الـصقبل روى طـ»

 .ثؿ ساق لف هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1521ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسالة العالؿقة( -1/711« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

  حامد بـ حؿاد العسؽري.
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 .(1)«الؾسان» يف ووافؼف الحافظ ابـ حجر

 :(3)ولذلؽ قال الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ

 .حديث باصؾإكف 

ْقخؿا كؼؾف ك  .وأقره (112ص )، طـف «مقضقطاتف» يف الؼاري الشَّ

 (4)(744) أيت الَحِديثفلقر تحت ، الُؿـاويهذا التحؼقؼ طـ  غػؾو

ُققصل  .فال تغرت بف، طؾك تحسقـف الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الفـد - الـظامقة رفاالؿع دائرة/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة 1« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 بـ حؿاد العسؽري. ( ترجؿة: حامد417ترجؿة رقؿ )

 صبعة دار طالؿ الػقائد(: -71)ص « الؿـار الؿـقػ يف الصحقح والضعقػ»يف  $وقال  (1)

مـاقضة الحديث لؿا جاءت بف السـة مـاقضة بقـة، فؽؾ حديث يشتؿؾ طؾك فساد، أو ضؾؿ، أو »

مـف بريء. ومـ هذا الباب:  ملسو هيلع هللا ىلصطقب، أو مدح باصؾ، أو ذم حؼ، أو كحق ذلؽ، فرسقل الل 

لؿ يدخؾ الـار. وهذا  أحاديث َمدح مـ اسؿف محؿد وأحؿد، وأن كؾ مـ ُيسؿك هبذا آسؿ،

مـاقض ما هق معؾقم مـ ديـف: أن الـار ٓ ُيجار مـفا بإسؿاء وإلؼاب، وإكؿا الـجاة مـفا 

 «.باإليؿان وإطؿال

 (: 72)ص  $وقال 

... ملسو هيلع هللا ىلصػسف، فقدل بطالكف طؾك أكف لقس مـ كالم الرسقل  يف كأن يؽقن الحديث باصاًل »

مـ »وكحديث: «. امـ كان اسؿف أحؿد ومحؿدً  ؾ الـارَ دِخ آلقت طؾك كػسل أن ٓ أُ »وكحديث: 

 اهـ. .« .«ا بف كان هق والقلد يف الجـةتربكً  اولد لف مقلقد فسؿاه محؿدً 

« السؾسؾة الضعقػة» .«جفؾا فؼد مـ ولد لف ثالثة فؾؿ يسؿ أحدهؿ محؿدً »وهق حديث:  (4)

(1/114 .) 
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ُققصلاق قد تعؼب ثؿ وجدت ابـ طرَّ  ( 31/1) «تـزيف الشريعة» يف الس 

 اهـ. (1)«..بؿثؾ ما تعؼبتف بف

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 411-1/412« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحالجِنوٌامحاين

ٌمتصِيبٌ
َ
ٌ$ٌهاِكٌند

ِتيندافظٌمتصِيبٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 179) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـِ الد   ادُ ؿَ طِ وَ ، ـِ مِ مْ الؿُ  ُح اَل ِس  اءُ طَ الد  »  .«ضِ رْ إَ وَ  اِت قَ ؿَ السَّ  قرُ كُ وَ ، ي

 :$ األَل َباكِلقال 

 الَحاكِؿو، (121/1) وابـ طدي، (742) أخرجف أبق يعؾك. مقضقع»

ثـا  :( مـ صريؼ الحسـ بـ حؿاد الضبل7/1/1) والؼضاطل، (1/721)

د دبـ الزبقر الفؿداين: ثـا جعػر بـ  (1)بـ الحسـ ُمحؿ  بـ طؾل بـ  ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/33« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: محؿد بـ الحسـ بـ أبل يزيد الَفْؿَداين الؽقيف: 1244)

 الؽقيف.محؿد بـ الحسـ بـ أبل يزيد الَفْؿَداين »

قال ابـ معقـ: قد سؿعـا مـف، ولؿ يؽـ بثؼة، وقال َمرة: كان يؽذب. وقال أحؿد: ما أراه يسقى 

شقًئا. وقال الـسائل: مرتوك. وقال َأبق داود: ضعقػ. وقال َمرة: كذاب. وقال َأبق حاتؿ: لقس 

جده، بالؼقي. قال الحسـ بـ حؿاد الضبل: حدثـا محؿد، طـ جعػر بـ محؿد، طـ أبقف، طـ 
= 
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 .«امرفقطً  ڤطؾل طـ ، جدهطـ ، أبقفطـ ، الحسقـ

َهبِلووافؼف  $ الَحاكِؿما أخطل فقف  $ األَل َباكِلذكر   ؼال: ف: $ الذ 

 :الَحاكِؿقال و 

د فنن، هذا حديث صحقح» وهق صدوق يف ، بـ الحسـ هذا هق التؾ ُمحؿَّ

 .«الؽقفققـ

َهبِلووافؼف   ألمريـ: :وهذا مـف خطل فاحش، الذ 

َهبِلذكره كؿا ؛ اأن فقف اكؼطاطً  :األول بقـ طؾل بـ  «الؿقزان» كػسف يف الذَّ

 .الحسقـ وجده طؾل بـ أبل صالب

دأن  :اآلخر كؿا ، بـ الحسـ الفؿداين هذا لقس هق التؾ الصدوق ُمحؿَّ

دوإكؿا هق ، الَحاكِؿقال  بـ الحسـ بـ أبل يزيد الفؿداين الؽذاب الؿذكقر  ُمحؿَّ

 :أمقرهذا  ويدل طؾك، الؿتؼدم الَحِديثيف 

َهبِلأن  -1 ابـ طـ  يف ترجؿتف بعد أن كؼؾ تؽذيبف الَحِديثكػسف أورد  الذَّ

ُققصلفنيراد ، وكذلؽ أورده ابـ طدي يف ترجؿتف، معقـ وغقره يف  الَحِديث الس 

 خطل. «الجامع»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

صححف «. الدطاء سالح الؿممـ، وطؿاد الديـ، وكقر السؿاوات وإرض»طـ طؾل مرفقًطا: 

 اهـ. « الحاكؿ وفقف اكؼطاع..
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 :وقال، (1)(11/174) «الؿجؿع» يف الَفْقَثؿلذكره  الَحِديثأن  -1

دوفقف ، رواه أبق يعؾك»  .«َمْتُروكوهق ، بـ الحسـ بـ أبل يزيد ُمحؿَّ

دأن  -4 دبـ الحسـ التؾ لؿ يذكر يف شققخف جعػر بـ  ُمحؿَّ إكؿا و، ُمحؿَّ

دذكر هذا يف شققخ   .بـ الحسـ الفؿداين ُمحؿَّ

فالظاهر ، سب إلقفا ابـ أبل يزيدوإكؿا كُ ، هؿدانأن التؾ لؿ يـسب إلك  -7

 وبـاءً ، (أبل يزيد) مـ «الؿستدرك» الزبقر( تحرفت طؾك بعض الرواة يف) أن لػظة

 .والل أطؾؿ، فلخطل، التؾ إلك أكف الَحاكِؿطؾقف ذهب 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ حديث 1515/حديث 1/415« )الرتغقب»يف  $والحديث ذكره الحافظ الؿـذري  (1)

يف تعؾقؼف طؾك  $ولذلؽ لؿ يعرج طؾقف إلباين  ،$وٓ أراه إٓ واهًؿا  ڤأبل هريرة 

 «.ضعقػ الرتغقب»

 (: 771/1« )إتحاف الؿفرة»الحافظ الؿـذري، فؼال يف  $وكذلؽ تابع البقصقري 

إسـاد ضعقػ لضعػ محؿد بـ الحسـ، لؽـ لف شاهد مـ حديث أبل هريرة رواه الحاكؿ » 

 «.وقال: صحقح اإلسـاد

 /حديث1/177) ا طؾك حديث الرتجؿةحسقـ أسد معؾؼً « مسـد أبل يعؾك»وقال محؼؼ 

742 :) 

( 1/721وصححف الحاكؿ ) إسـاده ضعقػ لضعػ محؿد بـ الحسـ بـ أبل يزيد...» 

 «. ووافؼف الذهبل
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رواه ، وردت مـ كالم الػضقؾ بـ طقاض الَحِديثمـ  والجؿؾة إولك

 اهـ. (1)«(1)ورويت يف حديث آخر ٓ يصح، (1/17) «الطققريات»ػل يفؾَ الس  

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أٓ أدلؽؿ طؾك ما يـجقؽؿ مـ طدوكؿ «: »السؾسؾة الضعقػة»( مـ 131وهق الحديث رقؿ ) (1)

قال إلباين «. ويدر لؽؿ أرزاقؽؿ؟ تدطقن الل لقؾؽؿ وهناركؿ، فنن الدطاء سالح الؿممـ

فالحديث مقضقع »واستدرك إلباين يف خاتؿة تعؾقؼف طؾك الحديث بؼقلف: «. ضعقػ: »$

 «.ا.. فتـبف!لقس ضعقػً و ،ا كالذي قبؾفيًض أ

 (: 471/ص 4)ج« مسـد أبل يعؾك»وكذلؽ ضعػف محؼؼ  

 «.إسـاده ضعقػ لضعػ محؿد بـ أبل حؿقد» 

 : -طؾك حسقـ أسد ااستدراكً -وقال إلباين 

 «.أولك مـ إطاللف بؿحؿد بـ أبل حؿقد -أي: سالم بـ سؾقؿ- وإطالل الحديث بف» 

 (. 11/174« )مجؿع الزوائد» كؿا يف $قؾت: تبع بذلؽ الحافظ الفقثؿل 

 (. 412-1/413« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحالجِنوٌامحامث

ٌ«امتاجٌامجاوعٌمألصِل»ٌمىؤمفٌكتابٌتصِيب

ْيذ
َّ
ٌ$ٌوٌصِرٌغ يًٌاصفٌامش

  لِْسلَة»( نو 183) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«دِ جِ ْس ل الؿَ  فِ َّٓ إِ  دِ جِ ْس الؿَ  ارِ جَ لِ  ةَ اَل  َص َٓ »

 :$ األَل َباكِلقال 

اَرُقْطـِلأخرجف  ضعقػ.»  والبقفؼل، (1/171) الَحاِكؿو، (111ص) الدَّ

أبل طـ ، يحقك بـ أبل كثقرطـ ، (1)سؾقؿان بـ داود القؿامل( مـ صريؼ 4/54)

 :وقال البقفؼل! الَحاِكؿسؽت طـف . اأبل هريرة مرفقطً طـ ، سؾؿة

 .«وهق ضعقػ»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/132« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: سؾقؿان بـ داود القؿامل: 4121)

سؾقؿان بـ داود القؿامل، أبق الَجَؿؾ صاحب يحقك بـ أبل كثقر. وقال ابـ معقـ: لقس »

بشلء. وقال الُبخاري: مـؽر الحديث. وقد مر لـا أن الُبخاري قال: مـ قؾت فقف: مـؽر 

 اهـ. « الحديث، فال تحؾ روايُة حديثف. وقال ابـ حبان: ضعقػ. وقال آخر: مرتوك..
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افنكف ضعقػ ، هذا سؾقؿان وطؾتف قؾت:  :قال ابـ معقـ .جد 

 .«لقس بشلء»

 :وقال البخاري

 .«الَحِديثمـؽر »

َهبِلقال   :الذ 

 .«حؾ رواية حديثفتفال ؛ الَحِديثمـؽر  :قال البخاري: مـ قؾت فقف»

أبل حقان طـ ، ( بسـد صحقح51ص ) «مسائؾ ابـف صالح» يف َأْحَؿدورواه 

ومـ جار الؿسجد؟ قال:  :طؾقف. وزاد: ققؾ مقققًفاطؾل بف طـ ، أبقفطـ ، التقؿل

 .الحارث طـف دون الزيادةطـ ، رواه مـ صريؼ أبل إسحاقثؿ  .مـ سؿع الـداء

ثؿ ، مـ هذا القجف بالؾػظ الثاين «الضعػاء» خرجف العؼقؾل يفأ الَحِديثو

 قال:

 .«روى مـ وجف آخر صالحوهذا يُ »

 :امرفقطً  إلك حديث ابـ طباس يشقر قؾت:

 .«فال صالة لف إٓ مـ طذر، فؾؿ يلتف؛ الـداءمـ سؿع »

اَرُقْطـِلو، وابـ ماجف، داود أخرجف أبق وسـد ابـ ، والبقفؼل، الَحاِكؿو، الدَّ

َهبِلو، والعسؼالين، وقد صححف الـقوي، ماجف وغقره صحقح ومـ قبؾفؿ ، الذَّ
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 .(1)(551) «اإلرواء» يفتخريًجا دققًؼا  وهق مخرج، الَحاكِؿ

 «التاج الجامع لألصقل» ما أخطل فقف مملػ كتاب $ األَل َباكِل بق ـ

ق خ  فؼال:: مـصقر طؾل كاصػ الش 

 :(1/113) «التاج الجامع لألصقل» ققل مملػ كتاب وأما

 .«رواه أبق داود وابـ ماجف بسـد ضعقػ»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: 553( حديث رقؿ )3/227« )إرواء الغؾقؾ»يف  $قال األلباين  (1)

( والطرباين يف 424رواه ابـ ماجف )«. مـ سؿع الـداء فؾؿ يلتف، فال صالة لف إٓ مـ طذر»..»

« الؾطائػ مـ طؾقم الؿعارف»وطـف أبق مقسك الؿديـل يف  ،(4/157/1الؿعجؿ الؽبقر( )»

والدارقطـل والحاكؿ والبقفؼل  ،(13/1« )إربعقـ»والحسـ بـ سػقان يف  ،(17/1/1)

 ( مـ صرق طـ هشقؿ طـ شعبة طـ طدي بف. وقال الحاكؿ: 4/147)

ووافؼف الذهبل، وهق كؿا قآ، وقد صرح هشقؿ بالتحديث «. صحقح طؾك شرط الشقخقـ»

 سبؾ السالم(:  -1/14« )بؾقغ الؿرام»طـد الحاكؿ. وقال الحافظ يف 

 «.ؿ وقػفوإسـاده طؾك شرط مسؾؿ، لؽـ رجح بعضف»

ا طؾقف، مـفؿ قؾت: وٓ مربر لفذا الرتجقح، فنن الذيـ رفعقه جؿاطة الثؼات تابعقا هشقؿً  

وأبق  ،طـد الدارقطـل والحاكؿ، وسعقد بـ طامر ،واسؿف طبد الرحؿـ بـ غزوان ،قراد

 طـد الحاكؿ وقال:  ،سؾقؿان: داود بـ الحؽؿ

صحقح طؾك شرط الشقخقـ، ولؿ هذا حديث قد أوقػف غـدر وأكثر أصحاب شعبة، وهق » 

ووافػف الذهبل. وقال «. ثؼتان، فنذا وصاله فالؼقل فقف ققلفؿا حيخرجاه، وهشقؿ وقراد أبق كق

 (: 114« )التؾخقص»الحافظ يف 

 «. وإسـاده صحقح، لؽـ قال الحاكؿ وقػف غـدر وأكثر أصحاب شعبة» 

طاللف بالققػ يف تؿام كالمف كؿا رأيت، فؾق أن الحافظ كؼؾف إقؾت: لؽـ الحاكؿ قد أجاب طـ  

 اهـ. « بتؿامف كان أولك



   
 170 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 .(131رقؿ ) (1)«كؼد التاج» فا يفف وأخطائف الؽثقرة التل بقـتُ اتؾقطتخفؿـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجؾة »يف « التاج» كتاب $مخطقط لؿ يطبع، واكتؼد إلباين « كؼد التاج»مازال كتاب  (1)

 ( فؼال: 1111 – 1/1114« )الؿسؾؿقن

فجرى البحث فقف حقل  ،مـذ بضع سـقـ جؿعـل مجؾس مع أحد الطالب لؾعؾؿ الشرطل»

بعض الســ الـبقية التل هجرها الـاس جفاًل هبا أو غػؾة طـفا، ومـفا وضع القديـ طؾك الصدر 

 ـة وضعفؿا تحت السرة.يف الصالة، فذكر الطالب الؿشار إلقف أن مـ الس  

 .ملسو هيلع هللا ىلصفؼؾت لف: إهنا ٓ تثبت طـ رسقل الل 

تللقػ « لجامع لألصقل يف أحاديث الرسقلالتاج ا»فؼال: بؾك إهنا ثابتة! ثؿ جاءين بؽتاب 

( الحديث الؿعروف 1ج 133الشقخ مـصقر طؾل كاصػ مـ طؾؿاء إزهر، وأراين فقف )ص 

وقال يف تخريجف:  ،«السـة وضع الؽػ طؾك الؽػ يف الصالة تحت السرة»قال:  ڤطـ طؾل 

 .«فالسـة وضعفؿا تحت السرة..»وطؾؼ طؾقف بؼقلف:  ،«رواه أبق داود وأحؿد»

أن أبا  ةِ جَّ ل بحُ فؼؾت لف: إن هذا الحديث ضعقػ باتػاق طؾؿاء الحديث، فؾؿ يؼبؾ ذلؽ مـ 

 داود سؽت طؾقف، بـاء طؾك سؽقت الؿملػ طؾقف!

فؼؾت: لق سؽت أبق داود طؾقف فال حجة فقف بعد تبقـ طؾة الحديث واتػاق العؾؿاء طؾك 

كثقر مـ إحاديث الضعقػة وقد سؽت طـفا أبق داود، وهق إكؿا  «ســ أبل داود»تضعقػف، ويف 

كؿا  ،تعفد أن يبقـ ما فقف وهـ شديد، وأما الضعقػ فؼط الذي لؿ يشتد ضعػف فؾؿ يتعفد بقاكف

، ومع ذلؽ فنن أبا داود لؿ يسؽت طؾك هذا الحديث «مصطؾح الحديث»هق مشروح يف 

سؿعت أحؿد بـ حـبؾ يضعػ طبد الرحؿـ بـ »فؼال:  ،ان ضعػف وطؾتفقبالذات، بؾ طؼبف بب

 .يعـل أحد رواة الحديث ،«إسحاق الؽقيف

 ،لؾـقوي« الؿجؿقع»ثؿ أحؾتف يف آصالع طؾك تػصقؾ الؼقل يف تضعقػ الحديث طؾك كتاب 

لؾزيؾعل، وذكرت لف أن إحاديث الصحقحة تصرح بخالف هذا الحديث، « كصب الراية»و

 در ٓ تحت السرة.وأن السـة وضع القديـ طؾك الص

، فؾؿا أصؾعـل ذلؽ الطالب طؾك الحديث «التاج»وكـت مـ قبؾ ٓ طؾؿ لل هبذا الؽتاب 

حتك تقهؿ الطالب  ،الؿذكقر فقف راطـل مـف سؽقت الؿملػ طـ تضعقػ أبل داود لؾحديث
= 
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= 

أكف صالح! فؽان ذلؽ حافًزا لل طؾك تتبع أحاديث أخرى مـف، فتبقـت لل أخطاء أخرى كثقرة 

فاكدفعت أدرس الؽتاب مـ أولف حديًثا حديًثا دراسة فحص وتدققؼ إلك آخر الجزء إول  فقف،

ٓ  -مع احرتامـا لشخصف-مـف، ففالـل ما فقف مـ إخطاء الػاحشة التل تقحل بلن الؿملػ 

 طؾؿ طـده بالحديث وطؾقمف ورواتف.

طائف الؿتؽاثرة الؿختؾػة، وبقان أخ« التاج»ثؿ حالت ضروف طؾؿقة بقـل وبقـ آستؿرار يف كؼد 

ولؽـل تقؼـت مـ دراستل الؿشار إلقفا أن الؽتاب ٓ يصؾح أن يعترب مـ الؿصادر الحديثقة 

لحضرات »ـف بتؼاريظ كثقرة ن كان الؿملػ قد زيَّ إالتل يـبغل الرجقع إلقفا وآطتؿاد طؾقفا، و

 جاء يف بعضفا: « أصحاب الػضقؾة طؾؿاء اإلسالم

إين أطد ضفقر »ويف بعضفا: « وإلك صحقح السـة مرشًدا ،إلك الخقر هادًيا إين وجدت الؽتاب» 

إلك غقر ذلؽ مؿا جاء يف تؼاريظفؿ ...« ملسو هيلع هللا ىلصهذا الؽتاب يف هذا الزمـ... معجزة مـ معجزاتف 

بؾ مروا طؾقف مر  ،التل تدل طؾك إقؾ أن فضقؾتفؿ لؿ يدرسقا الؽتاب دراسة إمعان وتدبر

 السحاب.

مـ يسللـل طـ الؽتاب أن ٓ يؼتـقف، وأن يستعقض طـف بغقره مـ  كصح كؾَّ ولذلؽ فؼد ضؾؾت أ

« بؾقغ الؿرام»ٓ سقؿا كتاب  ،خطل مـف -بؽثقر-الؽتب الجامعة الؿملػة قبؾف، فنهنا أقؾ 

ح، إلك أن كان يقم إحد السابع والعشريـ ح مصحَّ لؾحافظ ابـ حجر، فنكف طؾك اختصاره مـؼَّ 

فسللـل طـ الؽتاب  ،ػفجاءين أحد الشباب الؿممـ الؿثؼَّ  ،1442 مـ شفر محرم الحرام سـة

ففالف ذلؽ، وحضـل طؾك كشر ما كتبتف طـ  ،وضربت لف بعض إمثؾة ،فلخربتف بف ،ورأيل فقف

ٓ سقؿا  ،الجزء إول مـف، أو كشر فؽرة طامة طـ الؽتاب حتك يؽقن الـاس طؾك طؾؿ بحؼقؼتف

 تف خقًرا.وقد صبح الؽتاب صبعة ثاكقة! فقطد

ثؿ كظرت يف إمر فرأيت أن كشر كؼد الجزء إول كؾف يؼتضل أن أتقجف إلك كؼد بؼقة أجزاء 

وٓ يؿؽـ  ،وهذا يتطؾب مـل سعة مـ الققت والػراغ، وهذا مؿا ٓ سبقؾ إلقف ،الؽتاب الخؿسة

 كتب كؾؿة جامعة طـ الؽتاب ألخص فقفا رأيل فقف،أالحصقل طؾقف، ولذلؽ فؼد بدا لل أن 

 ئحتك يؽقن الؼار ،وأحصر فقفا أكقع إخطاء التل وردت فقف مع ضرب أمثؾة لؽؾ كقع مـفا

 .فالؽريؿ طؾك بقـة مؿا أققل فق
= 
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= 

والل تعالك يشفد أكف لقس لل غرض مـ وراء ذلؽ إٓ كصح إمة وخدمة السـة وتطفقرها مـ 

 إخطاء التل قد تؾصؼ هبا باجتفاد خاصلء أو رأي غقر كاضج.

 أن يؾفؿـل الصقاب يف الؼقل والعؿؾ، وأن يجعؾف خالًصا لقجفف الؽريؿ. أسلل الل 

مـ الؽثرة بحقث ٓ يؿؽـ إحصاؤها يف هذه الؽؾؿة، ولذلؽ « التاج»إن إخطاء القاردة يف 

 وس هذه إخطاء وأهؿفا، فلققل، وبالل أستعقـ:ءفنين أقتصر فقفا طؾك ذكر ر

 ـ حصر األخطاء الؿشار إلقفا طؾك القجف اآلتل: يؿؽ ،بالجؿؾة« التاج»أخطاء 

 تؼقيتف لألحاديث الضعقػة والؿقضقطة. -1

 «.التاج»تضعقػف لألحاديث الؼقية، وهذا الـقع والذي قبؾف أخطر شلء يف  -1

وخاصة يف  ،ػ كتابف مـفاكؼؾف إحاديث مـ كتب أخرى غقر إصقل الخؿسة التل ألَّ  -4

مـ الحديث، مؿا ٓ أصؾ لف البتة يف كتب السـة،  بَّ ودَ  فقف ما هبَّ التعؾقؼ طؾقف، فنكف يـؼؾ 

 دون أن يـبف طؾقفا، أو يشقر أدكك إشارة إلقفا! ،أو لف أصؾ لؽـف مـؽر، أو مقضقع

سؽقتف طـ تضعقػ الحديث، مع أن مـ طزاه إلقف قد صرح بضعػف أو أشار إلقف! ولقس  -7

 هذا مـ إماكة العؾؿقة يف شلء!

 الحديث إلك أحد أصحاب إصقل الخؿسة وهق لؿ يخرجف!طزوه  -5

تؼصقره يف تخريج الحديث، فنكف يعزوه ٕحد أصحاب إصقل وهق طـد سائرهؿ أو  -1

وقد يؽقن مـ أصحاب الصحقح، وهذا طقب كبقر طـد أهؾ الحديث كؿا هق  ،بعضفؿ

 واضح.

، ولقس «صحقحف»إصالقف العزو إلك البخاري، وهق يػقد طـد أهؾ العؾؿ أكف طـده يف  -4

وغقره التل ٓ يتؼقد فقفا البخاري  «خؾؼ أفعال العباد»ـك ؛الحديث فقف، بؾ يف غقره مـ كتبف

الذي اشرتط أن يقرد فقف أصح ما « الجامع الصحقح»بخالف كتابف  ،بالحديث الصحقح

 وقد يؽقن غقر صحقح!« الصحقح»أن الحديث يف  طـده، فققهؿ الؿملػ

وهق يػقد طـدهؿ أكف طـدهؿا متصؾ اإلسـاد مـفؿا إلك الـبل  ،إصالقف العزو لؾصحقحقـ -3

فققهؿ الؿملػ بذلؽ أكف صحقح مسـد، وقد  ،ؼ بدون سـد، والقاقع أكف طـدهؿا معؾَّ ملسو هيلع هللا ىلص

مـ البعد طـ  قد أشار لضعػف، فتلمؾ كؿ يف هذا اإلصالق «الصحقح»يؽقن صاحب 
= 
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= 

أيًضا، وهذا أيسر، إٓ إذا أشار لضعػف  «الصحقحقـ»الصقاب! وقد يطؾؼ العزو إلك غقر 

 وسؽت طؾقف الؿملػ!

فققهؿ بذلؽ الؼراء  ،«إسـاده صالح» :ققلف يف الحديث الذي رواه أبق داود ساكًتا طؾقف -2

و صحقح، كؿا أي أكف حسـ أ ،الذيـ ٓ طؾؿ طـدهؿ باصطالحات العؾؿاء أكف صالح حجة

هق آصطالح الغالب طـد العؾؿاء، وهق الؿتبادر مـ هذه الؾػظة )صالح(، مع أن فقؿا 

ا، ففق يعـل هبا ما سؽت طؾقف أبق داود كثقًرا مـ الضعاف، ذلؽ ٕن لف فقفا اصطالًحا خاص  

هق أطؿ مـ ذلؽ بحقث يشؿؾ الضعقػ الصالح لالستشفاد بف ٓ لالحتجاج كؿا يشؿؾ ما 

طؾك ما قرره الحافظ ابـ حجر، فؿا جرى طؾقف بعض الؿتلخريـ مـ أن ما سؽت فققف، 

وما فقف وهـ شديد »طؾقف أبق داود ففق حسـ، خطل محض، يدل طؾقف ققل أبل داود كػسف 

ففذا كص طؾك أكف إكؿا « بقـتف، وما لؿ أذكر فقف شقًئا ففق صالح، وبعضفا أصح مـ بعض

ف ضعػ غقر شديد سؽت طؾقف وسؿاه صالًحا، مـ يبقـ ما فقف ضعػ شديد، وما كان فق

أجؾ ذلؽ كجد العؾؿاء الؿحؼؼقـ يتتبعقن ما سؽت طؾقف أبق داود ببقان حالف مـ صحة أو 

وإكؿا لؿ يصرح أبق »ضعػ، حتك قال الـقوي يف بعض هذه إحاديث الضعقػة طـده: 

أن يعؼب كؾ ذكره الؿـاوي، وطؾقف كان يـبغل طؾك الؿصـػ « داود بضعػف ٕكف ضاهر

حديث رواه أبق داود ساكًتا طـ ضعػف ببقان حالف تبًعا لؾعؾؿاء الؿحؼؼقـ، ٓ بلن يتبعف 

ـ الضعػ دفًعا لؾقهؿ الذي ذكركا، وٕكف ٓ يػفؿ مـف وإن كان ضعقًػا بقَّ  ،«صالح» :بؼقلف

 كؾ» :طؾك الضبط درجة الحديث التل تعفد الؿملػ بقاهنا بؼقلف الؿذكقر يف مؼدمة كتابف

وسلتبع ذلؽ يف بقان درجة ما رواه بؼقلل: بسـد  ،حديث سؽت طـف أبق داود ففق صالح

ولقس يف ققلف البقان الؿذكقر، لؿا حؼؼتف آكًػا أن ققل أبل داود يشؿؾ الضعقػ  ،«صالح

 والحسـ والصحقح، فليـ البقان؟!

لػ يف اتباع ما سؽت تـاقضف يف تؼؾقده ٕبل داود يف كؾؿتف الؿذكقرة آكًػا، ويف تعفد الؿم -11

، فرتاه تارة قد وىف هبذا التعفد، وإن كان فقف ما سبؼ بقاكف يف «صالح»طؾقف أبق داود بؼقلف 

الػصؾ الذي قبؾف، وتارة يسؽت طـ كثقر مؿا سؽت طؾقف أبق داود خالًفا لؾتعفد، وفقف 

 الضعقػ والحسـ والصحقح، وأحقاًكا يعؼبف بؼقلف: 
= 
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= 

-مرة تعؼبف يف حديث بلن يف سـده ضعقًػا، والحديث صحقح ، ورأيتف «لؿ يبقـقا درجتف»

 .-كؿا سقليت بقاكف

تؼؾقده لؾرتمذي يف التضعقػ، مع أن سـده طـد التحؼقؼ حسـ أو صحقح كظقػ، ويف  -11

 التحسقـ وهق يستحؼ التصحقح.

 مخالػتف لؾرتمذي وغقره يف التضعقػ، فقؼقي ما ضعػقه وهق مخطئ يف ذلؽ! -11

يث طـ صحابل برواية بعض أصحاب إصقل، ثؿ يعطػ طؾك ذلؽ فقؼقل: يقرد الحد -14

)مثاًل( فقذكر الحديث بؾػظ آخر يقهؿ أكف طـده طـ ذلؽ الصحابل أيًضا، « وٕبل داود»

وتارة يزيد طؾقف « رواه فالن وفالن»والقاقع أكف حديث آخر طـ صحابل آخر! وتارة يؼقل: 

وقد يؽقن أحدها صحقًحا، وٓ يخػك ما يف  ،ادان، والقاقع أهنؿا إسـ«بسـد حسـ»بؼقلف: 

ٕن الحديث إما أن يؽقن ضعقًػا بسـده إول فقؼقى بسـده  ؛ذلؽ مـ بخس يف الرواية

 أو صحقًحا فقزداد صحة. ،أخر، وإما أن يؽقن حسـًا فقرتؼل إلك الصحة بالسـد أخر

« وفالن سـده كذا ،ذافالن سـده ك»يعزو الحديث لجؿاطة مـ الؿخرجقـ ثؿ يؼقل:  -17

يغاير بقـ السـديـ والسـد واحد، وقد يؽقن إول رواه مـ صريؼ أخر، وهذا مـ 

 الطرائػ!!

 أو ٓ إسـاد لف بف! ،يعزو الحديث ٕحدهؿ مـ رواية صحابل وهق طـده طـ غقره -15

بؾ وٓ طـد غقرهؿ، وتارة  ،يزيد يف الحديث مـ طـده ما لقس طـد أحد مؿـ طزاه إلقفؿ -11

 يحذف مـف ما هق ثابت فقف!!

كؿا كص طؾقف  «الؿجتبك»ـالؿعروفة ب «ســف الصغرى»يطؾؼ العزو لؾـسائل، وهق يعـل بف  -14

طؿؾ الققم »مثؾ  ،يف الؿؼدمة، وكثقًرا ما ٓ يؽقن الحديث فقف، بؾ يف غقره مـ كتبف إخرى

 «!!الســ الؽربى»و« والؾقؾة

أو « حديث حسـ» :أو تصحقحف ٕساكقد إحاديث التل يؼقل الرتمذي فقفا تحسقـف -13

متقهًؿا أن الرتمذي ٓ يؼقل ذلؽ إٓ فقؿا كان سـده حسـًا أو صحقًحا!  ،«حديث صحقح»

ث يروى يكؾ حد: »(1/471)وذلؽ غػؾة مـف طؿا ذكره الرتمذي كػسف يف آخر كتابف! قال 

ا، ويروى مـ غقر وجف كحق وٓ يؽقن الحديث شاذ  ٓ يؽقن يف إسـاده مـ يتفؿ بالؽذب، 
= 
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 «إحاديث الؿقضقطة» بؾػظف إول أورده الصغاين يف الَحِديثثؿ إن 

 اهـ. (1)«(..1/24) «الؿقضقطات» يف أورده ابـ الجقزيوكذا ، (1ص)

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ففذا كص مـف طؾك أكف يحسـ الحديث الذي فقف ضعقػ غقر «. ذاك ففق طـدكا حديث حسـ

« حديث حسـ»متفؿ ولف صريؼ آخر، فتحسقـ إسـاد الحديث حقـئذ لؼقل الرتمذي فقف 

أو حسـ أو  وأن يعطك لف ما يستحؼ مـ ضعػ ،خطل واضح، بؾ ٓبد مـ الـظر يف سـده

 -صحة، شلكف يف ذلؽ شلن إحاديث التل سؽت طؾقفا أبق داود، وقد طرفت الحؼ فقفا 

 كؿا تؼدم.

 اهـ. « اطتؿاده طؾك التقثقؼ القاهل دون التضعقػ الراجح – 12

 (. 447-1/441« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحالجِنوٌامصاةع

ٌ$ٌإلوامٌانبٌغصاقمتصِيبٌ

  لِْسلَة»( نو 192) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 مَّ أُ  اءِ رَ ؼَ فُ  ؿُ ـَ غَ  اُج َج الدَّ »
 رَ ؼَ فُ  ج  َح  ةُ عَ ؿُ الجُ وَ ، لتِ

 .«افَ ائِ

 :$ األَل َباكِلقال 

( مـ رواية ابـ 4/3) «الؿقضقطات» أورده ابـ الجقزي يف. مقضقع»

 -محؿش- طبد اهلل بـ زيد( مـ صريؼ 4/21) «الؿجروحقـ» حبان يف

طـ ، كافعطـ ، ابـ أبل ذئبطـ ، هشام بـ طبقد الل الرازيطـ ، (1)الـقسابقري

  قال:ثؿ  .مرفقًطاابـ طؿر 

اَرُقْطـِلوقال  .ٓ يحتج بف؛ وهشام، ٓ أْصَؾ لف، باصؾقال ابـ حبان: » : الدَّ

 .«الَحِديثكان يضع ؛ والحؿؾ فقف طؾك محؿش، هذا كذب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/713« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: َطبد الل بـ يزيد َمْحِؿش الـقسابقري: 7714)

َطبد الل بـ يزيد َمْحِؿش الـقسابقري. طـ هشام بـ طبقد الل الرازي. متفؿ بالؽذب. قال »

 اهـ.« الدارقطـل: كان يضع الحديث
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بو $ خطل ابـ طراق $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: فصق 

ُققصله وأقر وأما ابـ ، البتةبف بشلء فؾؿ يتعؼَّ ، (1/13) «الملئ» يف الس 

 :( بؼقلف141/1) «تـزيف الشريعة» طراق فتعؼبف يف

َهبِلقؾت: اقتصر الحافظ »  طؾك ققلف بعد إيراد  «صبؼات الحػاظ» يف الذَّ

 .«: هذا غقر صحقح. والل أطؾؿالَحِديث

 :لسببقـ :وهذا التعؼب ال صائؾ تحتفقؾت: 

كقكف مـ رواية هذا وهق ، الؿؼتضقة لقضعف ضاهرة الَحِديثن طؾة أ :األول

اَرُقْطـِلكف قد صرح أ ٓسقؿاو، القضاع  .وابـ حبان ببطالكف، بلكف حديث كذب الدَّ

ا ما تؽقن بؾ كثقرً ، آ يـايف كقكف مقضقطً ؛ «ٓ يصح»: أن ققلف :واآلخر

َهبِلوٕن ، وهل هـا هبذا الؿعـك لؿا سبؼ، هذه الؾػظة مرادفة لؽؾؿة مقضقع  الذَّ

ا آخر يف ترجؿة الرازي هذا مـ رواية ابـ وحديثً  الَحِديثكػسف قد أورد هذا 

َهبِلقال ثؿ ، حبان طـف  .«كالهؿا باصؾ :قؾت»: الذَّ

 !«حتؿؾٓ يُ » :( بلكف11/774) «الـبالء» هذا الخرب يف ووصػ

 :«الضعػاء» ( طـف أكف قال يف0/302) الُؿـاويوكؼؾ 

 .«إهنؿا حديثان مقضقطان» 

َهبِلن أفتبقـ  َـّ خالفً ؛ الَحِديثمـ الؼائؾقـ بقضع  الذَّ  اهـ. (1)«ف ابـ طراقا لؿا ض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 471-1/475) «السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌوامحالجِنٌامزاوط

ٌ$ٌتصِيبٌمندافظٌانبٌامجِزي

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 193) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
 .«فِ تِ قَ حْ لِ  ةُ ػَّ ِخ  ءِ رْ الؿَ  ةِ ادَ عَ َس  ـْ مِ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 والطرباين، (1/411) «الضعػاء» خرجف ابـ حبان يف. أمقضقع»

( مـ 17/124) «تاريخف» والخطقب يف، (453/1) وابـ طدي، (4/131/1)

الؿغقرة بـ طـ ، (1)قـ بـ أبل سراجؽَ ُس طـ ، (1)يقسػ بـ الغرقصريؼ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/127« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: يقسػ بـ الَغِرق: 2444)

 يقسػ بـ الغرق. طـ هشام الدستقائل وصبؼتف.»

 قال ابـ طدي: هق ابـ الَغِرق بـ ُلؿازة، قاضل إهقاز.

قال َأبق الػتح إزدي: كذاب. وقال َأبق طؾل الحافظ: مـؽر الحديث. وقال َأبق حاتؿ: لقس 

ي،  بالؼقي... قال ابـ طدي: ما يرويف يقسػ محتؿؾ؛ ٕكف يروي طـ ضعػاء مثؾ طثؿان الُبر 

 اهـ. « وأبل شقبة إبراهقؿ، وسؽقـ. ولقس بالؿعروف

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/117« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)
= 
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 مرفقًطا.ابـ طباس طـ ، (1)سقيد

دأبل طؾل صالح بـ طـ  :ثؿ روى الخطقب  بعض الـاس:: قال ُمحؿَّ

ثؿ  .«ْحَقْقِف بذكر اللادة الؿرء خػة لِ إكؿا هق: مـ سع، إكؿا هذا تصحقػ»

 :قال الخطقب

والؿغقرة بـ سقيد أيًضا مجفقل. وٓ يصح ، الَحِديثسؽقـ مجفقل مـؽر »

 .«لحققف() لحقتف( وٓ) وٓ تصح، الَحِديثويقسػ بـ الغرق مـؽر ، الَحِديثهذا 

 :وقال ابـ حبان

 .«الثؼاتطـ  والؿؾزقات، إثباتطـ  يروي الؿقضقطاتسؽقـ »

 وقال:، (115 - 5/117) «الؿجؿع» يف الَفْقَثؿلذكره  الَحِديثو

 .«قال إزدي: كذاب؛ وفقف يقسػ بـ الغرق، رواه الطرباين»

: ورقاء القشؽريطـ  يف كالمف $ خطل ابـ الجقزي $ األَل َباكِلبقـ 

 فؼال:

ثؿ ، مـ هذا القجف (1/111) «الؿقضقطات» وأورده ابـ الجقزي يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ( ترجؿة: ُسَؽْقـ بـ أبل ِسراج: 4134)

 اهـ.« ُسَؽْقـ بـ أبل ِسراج. طـ طبد الل بـ ديـار. اهتؿف ابـ حبان، والراوي طـف لقس بثؼة»

ؿقة( ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العال-7/413« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: الؿغقرة بـ ُسقيد: 3113)

 اهـ.« الؿغقرة بـ سقيد. قال الحافظ َأبق طؾل الـقسابقري: مجفقل»
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طـ ، حدثـا بؼقة بـ القلقد: ساقف مـ رواية الجقهري مـ صريؼ سقيد بـ سعقد

ومـ رواية ابـ طدي مـ  .ا بؿثؾفابـ طباس مرفقطً طـ ، مؽحقلطـ ، أبل الػضؾ

 .ابـ طباسطـ ، حطان بـ خػافطـ ، صريؼ أبل داود الـخعل

حدثـا  :حدثـا بؼقة :الحسقـ بـ الؿباركطـ ، (24/1) اومـ روايتف أيًض 

قال ثؿ ، اأبل هريرة مرفقطً طـ ، إطرجطـ ، أبل الزكادطـ ، (1)ورقاء بـ طؿر

 :ابـ الجقزي

، إثباتطـ  وسؽقـ يروي الؿقضقطات، الؿغقرة مجفقل؛ ٓ يصح»

وشقخف أبق الػضؾ هق بحر بـ ، وبؼقة مدلس، وسقيد ضعػف يحقك، ويقسػ كذاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -531)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: ورقاء بـ طؿر الَقْشُؽري: 4714)

يف حديثف طـ مـصقر لقـ،  ،الؽقيف، كزيؾ الؿدائـ، صدوقورقاء ابـ طؿر الَقْشُؽري، أبق بشر »

 اهـ.« مـ السابعة. ع

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/31« )مقزان آطتدال»يف  $وقال الذهبل 

 ( ترجؿة: َوْرقاء بـ ُطؿر الَقشؽري: 3311)

ل الؿدائـ، وروى ع، صح( َوْرقاء بـ ُطؿر الَقشؽري. صدوق، طالؿ، مـ ثؼات الؽقفققـ. كز»)

 طـ طؿرو بـ ديـار، ومـصقر. وطـف قبقصة، وطؾل بـ الَجْعد، وخؾؼ.

قال أحؿد: ثؼة صاحب ُسـَّة. وقال َأبق داود: قال لل شعبة: طؾقؽ بقرقاء، فنكؽ لؿ تؾؼ مثؾف 

 حتك ترجع. وقال أبق داود: ورقاء صاحب ُسـَّة إٓ أن فقف إرجاء.

، قال هذا الؼقل ٓبـ َمِعقـ. وقال ابـ َمِعقـ: ورقاء ثؼة. اوقال يحقك الؼطان: ٓ يساوي شقئً 

وقال ابـ َطِدي: لقرقاء طـ أبل الزكاد كسخة، وطـ مـصقر كسخة،وروى أحاديث غؾط يف 

 اهـ.« أساكقدها، وباقل حديثف ٓ بلس بف. وقال الُعَؼقؾل: تؽؾؿقا يف حديثف طـ مـصقر
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، اوورقاء ٓ يساوي شقئً ، يضع والـخعل، افؽػاه تدلقًس ، ضعقػ؛ كـقز السؼاء

 .«ومتقن مـؽرة َلَساكِقدقال ابـ طدي: حدث ب؛ والحسقـ بـ الؿبارك

 :يف ترجؿة الـخعل (154/1) وقال ابـ طدي :قؾت

 .«هذا مؿا وضعف هق»

ُققصلب ابـ الجقزي وتعؼَّ  بؿا يـتج مـف أكف  (1/111) «المللء» يف الس 

، الَحِديثبف فقؿا ذكره مـ الجرح يف بعض رواة ف إكؿا تعؼَّ فنك، وافؼف طؾك وضعف

 :فؼال

 .«(الثؼات) بان يفحذكره ابـ ؛ قؾت: الؿغقرة»

لتساهؾف ؛ عتؿد طؾقفقد سبؼ غقر مرة أن تقثقؼ ابـ حبان وحده ٓ يُ  قؾت:

فؼد سؿعت ققل الخطقب يف ، هق إمر هـاكؿا ؛ طـد الؿخالػة ٓسقؿاو، فقف

 .كف مجفقلإ :الؿغقرة هذا

َهبِلوكذا قال أبق طؾل الـقسابقري فقؿا كؼؾف    هب أكفثؿ ، «الؿقزان» يف الذَّ

وقد قال ، تؼدم يف كالم الخطقبكؿا ؛ افالراوي طـف سؽقـ مجفقل أيًض ، ثَِؼة

 :«الؾسان» الحافظ العسؼالين يف ترجؿتف مـ

ابـ طباس طـ ، الؿغقرة روى طـ، الؿقضقطاتقال ابـ حبان: يروي » 

 .«مـ سعادة الؿرء خػة لحقتف :رفعف

ؼ حتك طـد ابـ حبان الذي وثَّ  ،ا مقضقع مـ هذا القجفإذً  الَحِديثف :قؾت
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فالراوي طـف يقسػ الغرق قد تابعف طؾقف ، هذا افؿ بف سؽقـً ففق إكؿا يتَّ ، الؿغقرة

 11/1) «مػتاح معاين أثار» يف طبد الرحؿـ بـ ققس طـد أبل بؽر الؽالباذي

 (.13رقؿ 

ُققصلثؿ قال   :الس 

 .«روى طـف إئؿة الستة، طالؿ، صدوق، ثَِؼة؛ وورقاء هق القشؽري» 

ُققصلصدق  :قؾت ٓ يساوي » :وأخطل ابـ الجقزي يف ققلف فقف، الس 

 وهق، مـ القضع ما دام يف الطريؼ إلقف بؼقة الَحِديثلؽـ هذا ٓ يـجل ، «اشقئً 

ٕن الراوي طـف الحسقـ بـ ؛ وٓ يػرح بتصريحف بالتحديث هـا، مدلس مشفقر

 «الؽامؾ» وهق يف، يشعر بف كالم ابـ طدي الؿتؼدمكؿا ؛ ِثَؼة الؿبارك غقر

ُققصلوقد سؾؿف ، (24/1) َهبِلبؾ قال ، الس   يف ترجؿتف:  الذَّ

  .«قال ابـ طدي: متفؿ»

 :طؼبفوقال ، ثؿ ساق لف حديثقـ هذا أحدهؿا

 .«وهق كذب»

 .«الؾسان» وأقره الحافظ يف

ُققصل فقف ما أخطل $ األَل َباكِلوبقـ   فؼال:: $ الس 

ُققصلويميد ما ذهبت إلقف مـ مقافؼة  أكف كؼؾ  الَحِديثطؾك وضع هذا  الس 

ولؿ ، «الؿقضقطات» ابـ الجقزي أكف أورده يفطـ ، (1/115) «فتاواه»يف 



   
 183 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

ولذا ، ! فلخطل وتـاقض«الصغقرالجامع » يف كتابفومع هذا أورده ، يتعؼبف بشلء

َهبِلابـ الجقزي وطـ ، ببعض ما ذكركاه الُؿـاويتعؼبف شارحف   .والعسؼالين الذَّ

، أبل الػضؾطـ ، مـ صريؼ بؼقة (1/114) أورده ابـ أبل حاتؿ الَحِديثو

 فؼال:، ذكر أكف سلل أباه طـفثؿ 

 .«هذا حديث مقضقع باصؾ» 

 الَحِديثأصحاب طـ ، (21 ص) «الَحِديثمختؾػ » يفوذكر ابـ قتقبة  

 :الَحِديثأهنؿ قالقا يف هذا 

  اهـ. (1)««..ٓ أْصَؾ لف» 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 472-1/471« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحالجِنوٌامعادس

ٌ$ٌتصِيبٌمندافظٌاإلوامٌانبٌامصالح

  لِْسلَة»( نو 195) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

قِرُث َؽ يُ لِ ذَ  نَّ نِ فَ ، اك َفْرِجفَ لَ  َيـُْظْر إِ اَل فَ ؛ اِرَيَتفُ َج  وْ َجَتُف أَ وْ ُدُكْؿ زَ َح اَمَع أَ ا َج ذَ إِ »

 .«الَعَؿك

 :$ األَل َباكِلقال 

( مـ رواية ابـ 1/141) «الؿقضقطات» أورده ابـ الجقزي يف مقضقع.»

طـ ، ابـ جريجطـ ، (1)بؼقة: حدثـا (1)هشام بـ خالدطـ ، (77/1) طدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/55« )مقزان آطتدال»يف  $ل الذهبل قا (1)

 ( ترجؿة: هشام بـ خالد إزرق: 3413)

 د ق: هشام بـ خالد إزرق. مـ ثؼات الدماشؼة، لؽـف يروج طؾقف.»

سؿعُت أبل يؼقل: روى هشام بـ خالد قال: حدثـا بؼقة، حدثـا «: العؾؾ»قال ابـ أبل حاتؿ يف 

ـُ ُجريج، طـ ططاء، طـ ابـ طباس، قال رسقل الل  مـ أصقب بؿصقبة مـ سؼؿ أو : »ملسو هيلع هللا ىلصاب

 «.ا طؾك الل أن يغػر لفذهاب مال فاحتسب لؿ يشؽ إلك الـاس؛ كان حؼ  

حدثـا،  :فظـ همٓء أكف يؼقل يف كؾ خرب ،قال َأبق حاتؿ: هذا مقضقع ٓ أصؾ لف، وكان بؼقة يدلس

 اهـ. « وٓ يعتؼدون أكثر مـف. هذا الؼقل يـؼؾف إلك حديث حػظ الؼرآن ففق باصؾ، وقد قال فقف حدثـا

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/411« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)
= 
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 :ابـ الجقزيقال مرفقًطا. ابـ طباس طـ ، ططاء

وكان لف أصحاب ، كذابقـ ويدلس يروي طـكان بؼقة  :قال ابـ حبان»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ( ترجؿة: َبِؼقَّة بـ القلقد بـ صائد: 1121)

، الحافظ، أحد الِحْؿصل   الَؿْقَتِؿل   الَؽالطل   ، أبق ُيْحِؿد الِحؿقري  : َبِؼقَّة بـ القلقد بـ صائد7م»

ـ أْقَبؾ وأدبر.  إطالم...قال ابـ الؿبارك: صدوق، لؽـ يؽتُب طؿَّ

مـ إسؿاطقؾ بـ طقَّاش. وقال يحقك بـ معقـ: طـد بؼقة ألػا  لوقال أحؿد: هق أحب  إل

حديث صحاح طـ شعبة. وكان يذاكر شعبة بالػؼف. قال غقر واحد مـ إئؿة: بؼقة ثؼة إذا 

روى طـ الثؼات. وقال ابـ طدي: إذا روى طـ أهؾ الشام ففق ثبت. وقال الـسائل وغقره: 

ا، فنذا قال: طـ، فؾقس واحد: كان مدلًس  إذا قال: حدثـا وأخربكا، ففق ثؼة. وقال غقر

ـْ 
بحجة. قال ابـ حبان: سؿع مـ شعبة ومالؽ وغقرهؿا أحاديث مستؼقؿة، ثؿ سؿع مِ

أققام كذابقـ طـ شعبة ومالؽ، فروى طـ الثؼات بالتدلقس ما أخذ طـ الضعػاء. وقال 

طؾك تؼقة. قال  أبق حاتؿ: ٓ يحتج بف. وقال أبق مسفر: أحاديث بؼقة لقست كؼقة، فؽـ مـفا

حققة بـ شريح: سؿعت بؼقة يؼقل: لؿا قرأت طؾك شعبة أحاديث بحقر بـ سعد قال: يا أبا 

ما كان  !ق الجقزجاين: رحؿ الل بؼقةالق لؿ أسؿعفا مـؽ لطرت. وقال َأبق إسح ،يحؿد

إذا وجد ُخرافة طؿـ يلخذه، فنن حدث طـ الثؼات فال بلس بف. وقال طبد الل بـ  ليبال

سللُت أبل طـ ضؿرة وبؼقة فؼال: َضْؿرُة أحب إلقـا مـ الثؼات الؿلمقكقـ، رجؾ  أحؿد:

 اهـ. ..« $صالح، لؿ يؽـ بالشام رجؾ صالح يشبفف، 

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $وقال ابـ حجر 

 ( ترجؿة: بؼقة بـ القلقد بـ صائد بـ كعب الَؽالطل: 447)

د بـ صائد بـ كعب الَؽالطل، أبق ُيْحِؿد، بضؿ التحتاكقة وسؽقن الؿفؿؾة وكسر بؼقة بـ القلق»

الؿقؿ، صدوق كثقر التدلقس طـ الضعػاء، مـ الثامـة، مات سـة سبع وتسعقـ، ولف سبع 

 اهـ.« 7وثؿاكقن. خت م 
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، فقشبف أن يؽقن هذا مـ بعض الضعػاء، يسؼطقن الضعػاء مـ حديثف ويسقوكف

 .«وهذا مقضقع، دلس طـفثؿ ، ابـ جريجطـ 

ُققصلقال   :(3/370) «الملئ» يف الس 

قال الحافظ ابـ حجر: لؽـ ؛ أبقفطـ ، «العؾؾ» بل حاتؿ يفأوكذا كؼؾ ابـ »

بـ  هشامطـ  أن بؼل بـ مخؾد رواه «كتاب أحؽام الـظر»ذكر ابـ الؼطان يف

وقد خالػ قال: ، فقف إٓ التسقية لقال: حدثـا ابـ جريج. فؿا بؼ بؼقةطـ ، خالد

ـَ  ـُ  الجقزي   اب أخرجف  الَحِديثفؼال: إكف جقد اإلسـاد. اكتفك. و، الِح الصَّ  اب

والتل صرح فقفا ، مـ الطريؼقـ: التل طـعـ فقفا بؼقة «ــفس» البقفؼل يف

 .«والل أطؾؿ، بالتحديث

 بل حاتؿأابـ  وكذا، (14/125/1) وكذلؽ رواه ابـ طساكر قؾت:

 .بؼقة: حدثـا ابـ جريج بفطـ ، هشامطـ ، بقفأطـ ، (1/125)

ساقف ابـ أبل حاتؿ بعد أن روى هبذا اإلسـاد حديثقـ آخريـ...وأشار إلك 

 فؼال:، أن تصريح بؼقة بالتحديث خطل مـ الراوي طـف هشام

وكان بؼقة ، آ أْصَؾ لفوقال أبل: هذه الثالثة إحاديث مقضقطة »

 .«ولؿ يػتؼدوا الخرب مـف .فظـ همٓء أكف يؼقل يف كؾ حديث: حدثـا، يدلس

َهبِلوأقره   وجعؾف أصؾ ققلف يف ترجؿة هشام:، «الؿقزان»يف  الذ 

 .«لؽـ يروج طؾقف، ثؼات الدماشؼة يروي طـ» 
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ـَ  ـُ  الَحِديثالجقزي يف الحؽؿ طؾك  وكلن تبع اب دققؼ العقد  بالقضع اب

 وقال طبد الحؼ يف، (113/1) «خالصة البدر الؿـقر»يفكؿا ، «اإلمام» صاحب

 :(174/1) «أحؽامف»

 .«عرف مـ حديث ابـ جريجٓ يُ » 

مـ صريؼ هشام بـ  (13/133/1) وقد رواه ابـ طساكر يف مؽان آخر

 ابـ جريج بف.طـ ، بؼقةطـ ، طؿار

 :أم أن ققلف، فال أدري هذه متابعة مـ هشام بـ طؿار لفشام بـ خالد

 أرجح.كؿا ؛ «خالد»طـ ، محرف؛ «طؿار»

 فؼال:: $ ابـ الصالح فقف ما أخطل $ األَل َباكِلبقـ 

كف اغرت وأ، غقر صقاب؛ «إكف جقد اإلسـاد» :ن ققل ابـ الصالحأومـف تعؾؿ 

ـا طؾقفا اإلمام أبق حاتؿ فَ يـتبف لفذه العؾة الدققؼة التل كبَّ  ولؿ، بظاهر التحديث

 خقًرا.جزاه الل 

 فنن؛ الَحِديثومـ الغرائب أن ابـ الصالح مع كقكف أخطل يف تؼقية هذا 

وهل أكف اكؼطع التصحقح يف ، لؿ يسبؼ إلقفا؛ وضعفا هق، فقفا مخالػ لؼاطدة لف

 «الَحِديثمؼدمة طؾقم » ذكر ذلؽ يفكؿا  !فؾقس ٕحد أن يصحح، هذه آطصار

 الَحِديث باع ٕئؿةبؾ القاجب طـده آت  ، (الِعراقلشرح الحافظ  -13ص )
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 انيؼقل الحافظ حديًثاح فصحَّ ، هـا فؿا بالف خالػ هذا إصؾ !(1)الذيـ سبؼقا

ُققصلالرازي وابـ حبان: إكف مقضقع؟! وخالػ  الجؾقالن أبق حاتؿ كعادتف  الس 

 !«جامعف» فذكره يف

 فؼال:: الَحِديثالـظر الصحقح يدل طؾك بطالن هذا  أن   $ األَل َباكِل بق ـ

تحريؿ الـظر بالـسبة  فنن، الَحِديثوالـظر الصحقح يدل طؾك بطالن هذا 

، فنذا أباح الل تعالك لؾزوج أن يجامع زوجف، مـ باب تحريؿ القسائؾ، لؾجؿاع

ويميد هذا مـ الـؼؾ حديث ، أن يؿـعف مـ الـظر إلك فرجفا؟! الؾفؿ ٓ عؼؾففؾ يُ 

 طائشة قالت:

حتك ؛ بادرينفقُ ، واحد مـ إكاء بقـل وبقـف ملسو هيلع هللا ىلص كـت أغتسؾ أكا ورسقل الل»

ْقخأخرجف . «دع لل، أققل: دع لل  ان وغقرهؿا.الشَّ

ويميده رواية ابـ حبان مـ ، جقاز الـظر الَحِديثفنن الظاهر مـ هذا 

الرجؾ يـظر إلك فرج امرأتف؟ فؼال: سللت طـ  صريؼ سؾقؿان بـ مقسك أكف ُسئِؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف الفامش طـد هذا الؿقضع ما كصف:  $قال إلباين  (1)

إن آجتفاد اكؼطع مـذ الؼرن الرابع، فؾقس إٓ »الؿؼؾديـ: وهذا يشبف ققل بعض الػؼفاء »

ا يجتفدون، ولقت أهنؿ يصقبقن، وأكك لفؿ اإلصابة، وهؿ فعاًل مؼؾ دون؛ أحقاكً  ؿثؿ ه«. التؼؾقد

جتفاد، ومـفا السـة، وتؿققز صحقحفا ٓ يعرفقن كقػ يجتفدون؛ ٕهنؿ لقس لديفؿ وسائؾ آ

وغقر ذلؽ مـ القسائؾ الؿعروفة طـد أهؾ العؾؿ؟! وقد  مـ ضعقػفا، ومعرفة أصقل الػؼف،

صرح غقر واحد مـ الؿحؼؼقـ بخالف مذهب ابـ الصالح هذا؛ مـفؿ الـقوي، فاكظر كالمف يف 

 اهـ.« (، الطبعة الؿصرية7)ص« التؼريب» ذلؽ يف كتابف
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 بؿعـاه. الَحِديثفذكرت هذا ، فؼال: سللت طائشة، ططاء

 :(3/390) «الػتح» يف قال الحافظ 

 .«وطؽسف، وهق كص يف جقاز كظر الرجؾ إلك طقرة امرأتف»

فثبت ، أو الجؿاع فال فرق حقـئذ بقـ الـظر طـد آغتسال؛ وإذا تبقـ هذا

 اهـ. (1)«الَحِديثبطالن 

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 457-1/451« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحالجِنوٌامعاةع

ىيوَهٌامدافظٌ
َ
ْيح
َ
ٌ$ٌامُ

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 198) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
؛ اسِ ك الـَّ لَ ا إِ فَ ؽُ ْش يَ  ؿْ لَ وَ ، افَ ؿَ تَ كَ وَ ، هِ دِ َس َج  وْ أَ  فِ الِ ل مَ فِ  ةٍ قبَ ِص ؿُ بِ  قَب ِص أُ  ـْ مَ »

 ؾَ طَ  اؼ  َح  انَ كَ 
ِ
 .«فُ لَ  رَ ػِ غْ يَ  نْ أَ  ك الل

 :$ األَل َباكِلقال 

 «الؿجروحقـ» وابـ حبان يف، (4/114/1) رواه الطرباين. مقضقع»

ابـ طـ ، ططاءطـ ، ابـ جريجطـ ، هشام بـ خالد: كا بؼقةطـ ، (1/111)

 ا.طباس مرفقطً 

 فؼال:: $ الَفق َثؿل وهؿَ  $ األَل َباكِل بق ـ

 :(3/223) «الؿجؿع» يف الَفق َثؿلقال  

 .«مدلس؛ وفقف بؼقة، «الؽبقر» رواه الطرباين يف»

 :(30/350) يف مؽان آخر وقال 

 .«ورجالف وثؼقا، «إوسط» رواه الطرباين يف»
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 قال الُؿـِْذريويميده أن ، مـ الـاسخ خطل؛ «إوسط»: وأضـ أن ققلف

(7/173:) 

 !«بلس بنسـاده وٓ، رواه الطرباين»

الحالة والؿراد بف يف هذه ، أصؾؼ العزو لؾطرباين كفأ والؿؼصقدكذا قال! 

 .والل أطؾؿ، «معجؿف الؽبقر»

ُققصلما أخطل فقف  $ األَل َباكِل بق ـو  فؼال:: $ الس 

 أبقف أكف قال:طـ  وذكر، «العؾؾ» بل حاتؿ يفأومـ صريؼف رواه ابـ 

 .«ٓ أْصَؾ لف، حديث مقضقع»

َهبِله وأقر    :-ابـ حبان أطـل- وقال ....الذ 

يشبف أن يؽقن بؼقة ، كؾفا مقضقطة؛ وهذا مـ كسخة كتبـاها هبذا اإلسـاد»

 .«والتزق بف، فدلس طـف، ابـ جريجطـ  سؿعف مـ إكسان واهٍ 

ُققصلن وكل :قؾت ؿ هذيـ ؽْ طؾك ُح  ْػ ؼِ لؿ يَ  -طػا الل طـا وطـف- الس 

أو لعؾف قؾد  !«الجامع الصغقر» د بفا سقَّ ؿَ وإٓ لَ ، الَحِديثاإلمامقـ بقضع هذا 

َهبِلبؼقل أبل حاتؿ و الُؿـاويوقد تعؼبفؿ ، الُؿـِْذريو الَفْقَثؿل  تراجعثؿ ، الذَّ

  اهـ. (1)«وأقره!، فؼط الُؿـِْذري فـؼؾ كالم، «التقسقر» ذلؽ يف شرحف أخرطـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 454-1/451« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحاويٌوامحالجِن

ٌ(2)$ٌامىآرشٌغىلٌكتابٌرزنيٌنبٌوػاويثٌامػتسري

ٌ(1)«تجصيسٌامصداح»

  لِْسلَة»( نو 257) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـَ عِ بْ َس  ـْ مِ  ُؾ َض فْ أَ  قَ هُ وَ ، ةِ عَ ؿُ الجُ  مَ قْ يَ  َؼ افَ ا وَ ذَ إِ  ةَ فَ رَ طَ  مُ قْ يَ  امِ يَّ إَ  ُؾ َض فْ أَ »  ةٍ جَّ َح  ق

 (1).«ةٍ عَ ؿُ ُج  رِ قْ ل غَ فِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صبعة ممسسة الرسالة(: -30/300« )سقر أطالم الـبالء»يف  $قال الذهبل  (1)

رزيـ بـ معاوية بـ طؿار أبق الحسـ العبدري. اإلمام، الؿحدث الشفقر، أبق الحسـ »

إمام  جاور بؿؽة دهًرا...«. تجريد الصحاح»العبدري، إكدلسل، السرقسطل، صاحب كتاب 

ادات واهقة، لق تـزه طـفا ٕجاد. تقيف بؿؽة، يف الؿحرم، الؿالؽققـ بالحرم. أدخؾ يف كتابف زي

 اهـ. « سـة خؿس وثالثقـ وخؿس مئة، وقد شاخ

ط دار الؽتب العؾؿقة تحؼقؼ: طبد -72)ص « الػقائد الؿجؿقطة»يف  $قال الشقكاين  (1)

 الرحؿـ الؿعؾؿل القؿاين(: 

اليا ومقضقطات ٓ تعرف، وٓ ولؼد أدخؾ يف كتابف الذي جؿع فقف بقـ دواويـ اإلسالم ب »...

 «.ُيدرى مـ أيـ جاء هبا، وذلؽ خقاكة لؾؿسؾؿقـ

 يف تعؾقؼف طؾقف:  $قال العالمة الؿعؾؿل القؿاين 

 «الـسائل»و «ســ الرتمذي»و «الؿقصل»و «الصحقحقـ»يعـل يف - زاد أحاديث لقست فقفا»
= 
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 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لفباصؾ »  «حاشقة ابـ طابديـ»ما يف  طؾك -ل الزيؾعل. وأما ققال أص 

(1/473): 

 .«زيـ بـ معاوية يف تجريد الصحاحرواه رَ »

، «الصحقحقـ» :إصقل الستةبقـ فاطؾؿ أن كتاب رزيـ هذا جؿع فقف  

كؿط كتاب طؾك ، «الرتمذي»و، «الـَّسائل»و، «ســ أبل داود»و، «مقصل مالؽ»و

 إال أن يف كتاب، «جامع إصقل مـ أحاديث الرسقل» ابـ إثقر الؿسؿك

َؾ لفأحاديث كثقرة  «التجريد» يعؾؿ مؿا كؿا ؛ ا يف شلء مـ هذه األصقلال أص 

مـ هذا  الَحِديثوهذا ، «الرتغقب والرتهقب» يف الُؿـِْذرييـؼؾف العؾؿاء طـف مثؾ 

، الؿعروفة الَحِديثوٓ يف غقرها يف كتب ، يف هذه الؽتب ٓ أْصَؾ لفف فنك، الؼبقؾ

ف قال بعد أن أفاض فنك، ( ببطالكف1/14) «الزاد» بؾ صرح العالمة ابـ الؼقؿ يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وٓ يف واحد مـفا. فنذا كان القاقع هؽذا ومع ذلؽ لؿ يـبف يف خطبة كتابف أو -«أبل داود»و

خاتؿتف طؾك هذه الزيادات، فؼد أساء، ومع ذلؽ فالخطب سفؾ، فنن أحاديث غقر 

ا، فصـقع رزيـ وإن أوهؿ يف تؾؽ الزيادات مـ تؾؽ الؽتب لقست كؾفا صحاًح  «الصحقحقـ»

ومـفا: حديث صالة الرغائب...  صحقح وٓ حسـ...أهنا يف بعض تؾؽ الؽتب فؾؿ يقهؿ أكف 

 اهـ.« ولؿ يؽـ رزيـ مـ أهؾ الـؼد فؾؿ يعرف حال الحديث..

ورزيـ قد ذكر يف كتابف أشقاء  (: »...4/154« )مـفاج السـة الـبقية»يف  $وقال ابـ تقؿقة 

 اهـ.« لقست يف الصحاح

 اهـ. « ؽتاب زيادات واهقةولف يف ال(: »41/441« )تاريخ اإلسالم»يف  $وقال الذهبل 
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 :يف بقان مزية وقػة الجؿعة مـ وجقه طشرة ذكرها

؛ وأما ما استػاض طؾك ألسـة العقام بلهنا تعدل اثـتقـ وسبعقـ حجة»

 .«ابعقـأحد مـ الصحابة والتطـ  وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اللطـ  ٓ أْصَؾ لففباصؾ 

 ابـ طابديـ يفثؿ ، (1/13) «فقض الؼدير» يف الُؿـاويوأقره 

  اهـ. (1)«..«الحاشقة»

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/444« )السؾسؾة الضعقػة»(1)
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ٌِنامحالجوٌامتاظع

ِشريتصِيبٌمندافظٌ
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

  لِْسلَة»( نو 211) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ةٍ بِ  ؾَّ هَ أَ  ـْ مَ »  رَ ػِ غُ ؛ امِ رَ الحَ  دِ جِ ْس ك الؿَ لَ ك إِ َص قْ إَ  دِ جِ ْس الؿَ  ـَ مِ  ةٍ رَ ؿْ طُ  وْ أَ  َحجَّ

 .«ةُ ـَّ الجَ  فُ لَ  ْت بَ َج وَ  وْ أَ ، رَ خَّ لَ ا تَ مَ وَ  فِ بِ كْ ذَ  ـْ مِ  مَ دَّ ؼَ ا تَ مَ  فُ لَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

، (145-1/147) وابـ ماجف، (1/145) أخرجف أبق داود. ضعقػ»

( مـ صريؼ 1/122) َأْحَؿدو، (5/41) والبقفؼل، (131ص ) والدراقطـل

 :(1/137) «هتذيب الســ»قال ابـ الؼقؿ يف .اأم سؾؿة مرفقطً طـ ، (1)حؽقؿة

 .«غقر ققي هقال غقر واحد مـ الحػاظ: إسـاد»

ولؿ يقثؼفا غقر ، ا لقست بالؿشفقرةفنهن، وطؾتف طـدي حؽقؿة هذه قؾت:

ولفذا لؿ ، طؾك ما يف تقثقؼف مـ التساهؾ مراًراوقد كبفـا ، (7/125) ابـ حبان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -475)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ة بـ إخـس: ( ترجؿة: ُحَؽْقؿة بـت أمقَّ 3511)

 اهـ.« ة بـ إخـس، مؼبقلة، مـ الرابعة. د قُحَؽْقؿة بـت أمقَّ »



   
 196 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 :«التؼريب» وإكؿا قال يف، فؾؿ يقثؼفا، يعتؿده الحافظ

 .«مؼبقلة»

 .فحديثفا ضعقػ غقر مؼبقل، ها هـا ولقس لفا متابع، يعـل طـد الؿتابعة

 .هذا وجف الضعػ طـدي

 فؼال:: $ خطل الؿـدري $ األَل َباكِلذكر 

 :(1/135) «مختصر الســ»فؼال يف ، فلطؾف بآضطراب الُؿـِْذريوأما 

 .«وقد اختؾػ الرواة يف متـف وإسـاده اختالًفا كثقًرا»

 (.7/145) «كقؾ إوصار»يف كؿا ؛ وكذا أطؾف بآضطراب الحافظ ابـ كثقر

-1/112) «الرتغقب والرتهقب» فؼال يف، كلكف كسل هذا الُؿـِْذريثؿ إن 

111): 

 !«بنسـاد صحقحرواه ابـ ماجف » 

وجفالة حؽقؿة ، فقف ما ذكره هق وغقره مـ آضطرابو، وأكك لف الصحة

 !؟طـدكا

 ؼال:ف: مـ داللة الَحِديثما يف  $ األَل َباكِلبقـ 

 وتبعف الشقكاين: ، قال السـدي؛ الَحِديثثؿ إن 

 .«يدل طؾك جقاز تؼديؿ اإلحرام طؾك الؿقؼات»



   
 197 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

أطـل أكف إكؿا يدل طؾك أن اإلحرام ، بؾ دٓلتف أخص مـ ذلؽ، كال قؾت:

؛ وأما غقره مـ البالد، مـ بقت الؿؼدس خاصة أفضؾ مـ اإلحرام مـ الؿقاققت

 قرره الصـعاين يفكؿا ؛ وهق إفضؾ، فإصؾ اإلحرام مـ الؿقاققت الؿعروفة

أما وهق ، الَحِديثوهذا طؾك فرض صحة ، (112 - 1/113) «سبؾ السالم»

 اهـ. (1)«..الؿؼدس كغقره يف هذا الحؽؿ. فبقت؛ رأيتكؿا  لؿ يصح

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.442-1/443)« السؾسؾة الضعقػة»(1)
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ٌاألرةػِن

َىسٌتصِيبٌمنشيذ
ْ
خ
َ
ٌٌشاكصٌأ

ٌ-وأظكٌٌٍفعيحٌجٌاتٌٍَرِخىٌٍاهلل-

  لِْسلَة»( نو 213) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

َ ك  إِ » َٕ   ةُ جَّ الحَ ، رُ حْ ا البَ فَ بِ اكِ جَ بِ  ُح َض ـْ يُ ، انُ ؿَ ا: طُ فَ لَ  اُل ؼَ ا يُ ًض رْ أَ  ؿُ ؾَ طْ ل 
ا فَ ـْ مِ

  ـِ قْ تَ جَّ َح  ـْ مِ  ُؾ َض فْ أَ 
 .«اهَ رِ قْ غَ  ـْ مِ

 :$ األَل َباكِلقال 

 والثؼػل يف، (7354رقؿ ) «الؿسـد» يف َأْحَؿدأخرجف اإلمام  ضعقػ.»

( مـ صريؼ 7/445) «ســف» والبقفؼل يف، (135-137) «مشقخة الـقسابقريقـ»

 :قال (1)الحسـ بـ هادية

قال: مـ أهؾ  .ؿانمؿـ أكت؟ قؾت: مـ أهؾ طُ  لل:فؼال ، ابـ طؿر لؼقُت 

 .؟ قؾت: بؾكملسو هيلع هللا ىلص قال: أفال أحدثؽ ما سؿعت مـ رسقل الل .طؿان؟ قؾت: كعؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة الؿعارف صبعة -1/71قسؿ-1ج)« الجرح والتعديؾ»يف  $ابـ أبل حاتؿ قال  (1)

 (: 144( ترجؿة رقؿ )العثؿاكقة

 اهـ.« سؿعت أبل يؼقل ذلؽ ،الحسـ بـ هادية روى طـ ابـ طؿر روى طـف الزبقر بـ الخريت»
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 .فذكره... :يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص فؼال: سؿعت رسقل الل

بل أفؼد ذكره ابـ ، غقر ابـ هادية هذا، ورجالف كؾفؿ ثؼات معروفقن قؾت:

 تعدياًل.ا وٓ يذكر فقف جرًح ولؿ ، (1/1/71) «الجرح والتعديؾ» حاتؿ يف

 :«الؾسان» يف الحافظل أما ققو

 .(1)«أبقف: ٓ أطرففطـ ، قال ابـ أبل حاتؿ»

روى ابـ أبل  .طؼب هذه أخرى لك ترجؿةه إن يؽقن اكتؼؾ كظرألخشك ف

 والل أطؾؿ. .أبقف ما كؼؾف الحافظ طـفطـ  حاتؿ فقفا

ق خما أخطل فقف  $ األَل َباكِل بق ـ َؿد الش  د َأح  بشاكر و ُمحؿ   فؼال:: فصق 

وهذا مـف طؾك طادتف يف ، (7/114) «الثؼات» فؼد ذكره يف، وأما ابـ حبان

وتقثقؼ ابـ حبان هذا هق طؿدة ، امرارً  طؾقف سبؼ التـبقفكؿا ؛ تقثقؼ الؿجفقلقـ

 :(4/114) «الؿجؿع» يف حقـ قال الَفْقَثؿل

 .«ورجالف ثؼات، َأْحَؿدرواه »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفـد(  -رف الـظامقة ا/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة دائرة الؿع1« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 ( ترجؿة: الحسـ بـ هادية. 1144ترجؿة رقؿ )

الثؼات مؿـ لؿ يؼع يف » يف كتابف $والحسـ بـ هادية ترجؿ لف زيـ الديـ قاسؿ بـ قطؾقبغا 

راسات اإلسالمقة وتحؼقؼ الرتاث صبعة مركز الـعؿان لؾبحقث والد-4/422« )الؽتب الستة

 (.1211والرتجؿة( ترجؿة رقؿ )
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ْقخوحجة  د َأْحَؿد الػاضؾ الشَّ  :«الؿسـد»يف ققلف يف تعؾقؼف طؾك  شاكر ُمحؿَّ

 .«إسـاده صحقح»

 وكؿ لف يف هذا التعؾقؼ وغقره مـ مثؾ هذه، لؿا سبؼ؛ وهذا غقر صحقح

لضعػ  عتؿد طؾقفايُ  التصحقحات الؿبـقة طؾك مثؾ هذه التقثقؼات التل ٓ

 اهـ. (1)«مستـدها

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 431-1/431« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِناألرةػوٌامدادي

ٌ$ٌمنُيحىيٌتصِيب

ٌٌ«األوظط»منىػنقٌغىلٌٌتصِيب

ٌ-غفصٌاهللٌمٍ-ٌسكتِرٌودىِدٌامطدانام

  لِْسلَة»( نو 235) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«ًراقْ ى َخ رَ ْؿ َيَزْل يَ لَ ؛ قِؼ الَعؼِ َختََّؿ بِ تَ  ـْ مَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 ( مـ صريؼ ابـ حبان1/54) «الؿقضقطات»رواه ابـ الجقزي يف . مقضقع»

، (1)ثـا أبق بؽر بـ شعقب :زهقر بـ طبادطـ ، -(4/154) «الضعػاء» يف يعـل:-

، امرفقطً  ملسو هيلع هللا ىلص فاصؿة بـت الـبلطـ ، طؿرو بـ الشريدطـ ، الزهريطـ ، مالؽطـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/111« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: أبق بؽر بـ ُشعقب: 2742)

أبق بؽر بـ شعقب. طـ مالؽ بـ أكس. قال ابـ حبان: ٓ يحؾ آحتجاج بف. َرَوى زهقر بـ »

طباد، حدثـا َأبق بؽر بـ شعقب، طـ مالؽ، طـ الزهري، طـ َطؿرو بـ الشريد، طـ فاصؿة بـت 

 اهـ. « هذا كذب«. َمـ تختؿ بالعؼقؼ لؿ يزل يرى خقًرا»مرفقطا:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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 :وتبعف ابـ الجقزي، قال ابـ حبانو

 .«مالؽ ما لقس مـ حديثف يروي طـأبق بؽر »

 .(1/141) «الملئ» وأقره يف

َهبِلوقال   :-الَحِديثوقد ساق لف هذا - الؿذكقر يف ترجؿة أبل بؽر الذَّ

 .(1)«هذا كذب»

 .(1)«الؾسان» ووافؼف الحافظ يف

 :وقال، مـ هذا القجف «األوسط» أخرجف الطبراين يف الَحِديثو

 .«تػرد بف زهقر، مالؽ إٓ أبق بؽرطـ  ؿ يروهل»

ومـ ، «الؽبقر»و« إوسط»؛ مـ معجؿل الطرباين «جزء مـتؼك» كؿا يف

َهبِلبخط الحافظ ، لدطؾج «ـقؼؾ  الؿُ مسـد »  الحافظ الؿزيطـ  وروايتف، الذَّ

 «عقؿجزء مـ حديث الطرباين رواية أبل كُ » وكذلؽ هق يف، (1 وجف 1ورقة )

ثؿ ، (114/1) «جزء ما اكتؼاه ابـ مردويف مـ حديث الطرباين» ويف، (11/1)

 (.1/3/111) «الؿعجؿ إوسط» يف رأيتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿرجع السابؼ.  (1)

الفـد(  -رف الـظامقة ا/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة دائرة الؿع4« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 بؽر بـ شعقب.  ل( )باب الؽـك( ترجؿة: أب141ترجؿة رقؿ )
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والذي كؼؾف وأقره الؿعؾؼ  $ الَفق َثؿلما أخطل فقف  $ األَل َباكِل بق ـ

 فؼال:: الدكتقر محؿقد الطحان غػر اهلل لف «األوسط»طؾك 

-5/157) الَحِديثبعد أن ساق  الَفْقَثؿلومـ هذا يتبقـ خطل ققل 

155): 

، الشريد لؿ يسؿع مـ فاصؿة وطؿرو بـ، «إوسط» رواه الطرباين يف»

 !«وبؼقة رجالف رجال الصحقح، وثؼف أبق حاتؿ؛ وزهقر بـ طباس الرواسل

بؾ وٓ مـ ، أبا بؽر هذا لقس مـ رجال الصحقح فنن، وهذا خطل فاحش

يشقر إلقف كالم ابـ حبان وابـ كؿا ؛ هق متفؿثؿ  !«الؿساكقد»و «الســ» رجال

 .الجقزي السابؼ فقف

فـؼؾ كالم ، (1/117) «إوسط» الؿعؾؼ طؾكهذا طـ  وقد غػؾ

 أقره!ثؿ ، الَفْقَثؿل

الحافظ طـ  سبؼكؿا ؛ فؽؾ أحاديث التختؿ بالعؼقؼ باصؾة؛ وبالجؿؾة

 اهـ. (1)«(1)السخاوي

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: 111ا طؾك الحديث رقؿ )( معؾؼً 1/424« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال إلباين  (1)

وكؾفا باصؾة؛ كؿا قال الحافظ السخاوي وقد ُروي الحديث بللػاظ أخرى مـ صرق أخرى، »

 اهـ. « .«.الؿؼاصد»يف 

 (.711-1/422« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌاألرةػِنوٌامحاين

ٌ$ٌتصِيبٌمإلوامٌانبٌكيهٌامجِزيث

  لِْسلَة»( نو 231) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـُ آَدَم َح اَل: طَ قَ وَ ، َغِضَب ؛ آهُ ا رَ ذَ إِ  انَ طَ قْ الشَّ  نَّ نِ فَ ؛ التَّْؿرِ ق الَبَؾَح بِ ُكؾُ » ك تَّ اَش اب

 .«ِؼ الَخؾِ يَد بِ َؾ الَجدِ كَ أَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

، (714) «الضعػاء» والعؼقؾل يف، (1/414) (1)رواه ابـ ماجف. مقضقع»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بؾغ طدد إحاديث الؿقضقطة يف «. ســة»يف  فأحد إحاديث الؿقضقطة التل رواها ابـ ماج»(1)

 ستة وستقـ حديًثا، وهل كالتالل: « الســ إربعة»

 «.ـ أبل داودسـ»حديث واحد وأثر واحد يف  - 

 «.ســ الرتمذي»ثؿاكقة طشر حديًثا يف  -

 «.ســ ابـ ماجف»خؿسة وأربعقن حديًثا وأثر واحد يف  -

إضافة إلك -؛ ففؿ«الؽتب إربعة»مـ الؿقضقع، ولُقْعؾؿ أكف أصح « كتاب الـسائل»وخال 

 حديًثا؛ فؾقتـبف.ا وأكثرها أقؾفا حديًثا ضعقًػا، هذا مع أكف أكربها حجؿً  -خؾقه مـ الؿقضقع

حديًثا ضعقًػا « الصحقحقـ»لؾـسائل أقؾ الؽتب بعد « كتاب الســ»..»وقد قال اإلمام السـدي: 

كتاب » ، ويؼابؾف مـ الطرف أخر«كتاب الرتمذي»، و«أبل داود»ورجاًل مجروًحا، ويؼاربف كتاب 

إحاديث، وبعض  ؛ فنكف تػرد فقف بنخراج أحاديث طـ رجال متفؿقـ بالؽذب وسرقة«ابـ ماجف
= 
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أخبار » عقؿ يفأبق كُ ، (4/111) «الضعػاء» وابـ حبان يف، (417/1) وابـ طدي

معرفة طؾقم » ويف، (7/11) «الؿستدرك» يف الَحاكِؿو، (1/147) «أصبفان

وأبق ، (413/114) «أداب» البقفؼل يفو، (111-111ص ) «الَحِديث

 «تاريخف»والخطقب يف ، (2/114/1) «الػقائد الؿـتؼاه»الحسـ الحؿامل يف 

أبل طـ  ،واستغربف، (1/147/1) «الػقائد» وهبة الل الطربي يف، (5/454)

دزكقر يحقك بـ  طـ ، أبقفطـ ، قال: حدثـا هشام بـ طروة (1)بـ ققس ُمحؿ 

 .مرفقًطاطائشة 

 :والخطقب، والحؿامل، والبقفؼل، «الؿعرفة» يف الَحاكِؿو، قال ابـ طديو

 .«تػرد بف أبق زكقر»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

أحاديث الســ إربعة الؿقضقطة بحؽؿ »اهـ. اكظر: .« .«تؾؽ إحاديث ٓ تعرف إٓ مـ جفتفؿ

 تللقػ: محؿد شقمان الرمؾل.« العالمة الرباين محؿد كاصر الديـ إلباين

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/171« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ترجؿة: يحقك بـ محؿد بـ ققس:  (2137)

 م )متابعة( ت س ق: يحقك بـ محؿد بـ ققس، أبق ُزكقر الؿدين ثؿ البصري الؿمدب...»

 قال َأبق حاتؿ: يؽتب حديثف. وروى الَؽقسج طـ ابـ معقـ: ضعقػ.

س: لقس هق بؿرتوك. وقال أبق زرطة: أحاديثف مؼاربة ِسَقى حديثقـ. وقال ابـ حبان: قال الػالَّ 

 ٓ يتابع طؾك حديثف. وقال آخر: حسـ الحديث. :حتج  بف. وقال الُعَؼقؾليُ  ٓ

كؾقا »حدثـا يحقك بـ محؿد بـ ققس، حدثـا هشام، طـ أبقف، طـ طائشة، مرفقًطا:  :الػالس

هذا «. البؾح بالتؿر، فنن الشقطان يغضب ويؼقل: طاش ابـ آدم حتك أكؾ الجديد بالخؾؼ

 اهـ. « حديث مـؽر..
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َهبِلوقال ، «الؿستدرك» مع تساهؾف الؿعروف لؿ يصححف يف الَحاكِؿو  الذَّ

 :«الؿقزان» يف

 .(1)«هذا حديث مـؽر»

 :وزاد، «تؾخقص الؿستدرك» وكذا يف

 .«ولؿ يصححف الؿملػ»

 :قال السـدي

وهق تصحقػ( ، يف إصؾ زكريا) يف إسـاده أبق زكقر :«الزوائد»ويف »

ديحقك بـ  ، وقال ابـ طدي: أحاديثف مستؼقؿة، ضعػف ابـ معقـ وغقره؛ ُمحؿَّ

، مـ جؿؾة تؾؽ إحاديث الَحِديثوقد طد هذا  :أربعة أحاديث. قؾتسقى 

 .«إكف حديث مـؽر :الـَّسائلوقال 

 :وقال، (4/11) «الؿقضقطات» يف أورده ابـ الجقزيوقد  قؾت:

، تابع طؾقفقال العؼقؾل: ٓ يُ ؛ هشامطـ  كقرٍ قال الدراقطـل: تػرد بف أبق زُ »

ويرفع الؿراسقؾ مـ غقر ، َساكِقدقال ابـ حبان: وهق يؼؾب إَ  .عرف إٓ بفوٓ يُ 

 .«ٓ أْصَؾ لفو، الَحِديثروى هذا ، حتج بففال يُ ، دتعؿ  

 قال ابـ الجقزي:

، «الصحقح» وقد أخرج طـف مسؾؿ يف، هذا قدح ابـ حبان يف أبل زكقر»

دولعؾ الزلؾ مـ قبؾ  أبل طـ ، (أحد رواتف :يعـل) علؿَ ْس ؿِ ـبـ شداد ال ُمحؿَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿرجع السابؼ.  (1)
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اَرُقْطـِلقال ، زكقر ، أبل زكقرطـ  وتابعف كعقؿ بـ حؿاد. : ٓ يؽتب حديثفالدَّ

 .«وكعقؿ لقس بثؼة

ُققصلوأقره  لؽـف تعؼبف يف ، ( طؾك وضعف1/174) «المللء» يف الس 

أبل طـ  ا أخرىف ذكر لف صرقً فنك، الَحِديثمحاولتف تربئة أبل زكقر مـ طفدة 

وبف ، وهق الصقاب، تحؿؾ الباحث طؾك أن يحصر التفؿة يف أبل زكقر، زكقر

 والل أطؾؿ. .الَحِديثأطؾ إئؿة هذا 

 :«التؼريب» وقال يف، «التفذيب» يفكؿا ، «الؿتابعات» ومسؾؿ إكؿا أخرج لف يف

 .(1)«ايخطلء كثقرً ، صدوق»

ُققصلومع اطرتاف  مـ رواية  «الجامع الصغقر» ف أورده يففنك، بقضعف الس 

 طائشة!طـ ، الَحاكِؿو، وابـ ماجف، الـَّسائل

بف $ ما أخطا فقف ابـ الؼقؿ $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: وصق 

، (4/111) «زاد الؿعاد» يف أيًضا وقد طزاه لؾـسائل ابـ الؼقؿ، هذا

 «تحػة إشراف» يفكؿا ؛ وهق يف القلقؿة مـف، «ســف الؽربى»فالظاهر أكف يف

 :الـَّسائلوقال ، (11/117)

 .«هذا مـؽر»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 4142/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )521)ص« تؼريب التفذيب»اكظر:  (1)

 يحقك بـ محؿد بـ ققس. 



   
 208 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 .«الزوائد»طـ  كؿا تؼدم

فؽان ، فؽلكف لؿ يستحضر طؾتف، الَحِديثهذا طـ  سؽت ثؿ إن ابـ الؼقؿ

 اهـ. (1)«طؿؾف هذا مـ جؿؾة الدواطل طؾك تحرير الؼقل فقف

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 714-1/711« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌاألرةػِنوٌامحامث

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

ٌ$ٌامُىٌاويمدافظٌاوَهٌ

  لِْسلَة»( نو 235) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

كْ » ـَ مَ ا أَ قَ َتْرُك الد  ْبرِ  ر  مِ قُ  ـْ د  مِ َش أَ وَ ، الصَّ   قؾِ بِ َس  لقِف فِ َحْطِؿ الس 
ِ
 َٓ وَ ، الل

، عِ بَ الش  وَ  ؾِ كْ إَ  ةُ ؾَّ ا: قِ فَ كُ رْ تَ وَ ، اءَ دَ فَ ل الش  طِ عْ ا يُ مَ  َؾ ثْ اُه مِ طَ طْ  أَ َّٓ إِ ؛ دٌ َح ا أَ فَ كُ رُ َيتْ 

  اءَ ـَ الثَّ  بَّ َح أَ  ـْ مَ  فُ كَّ نِ فَ ، اسِ الـَّ  ـَ مِ  اءِ ـَ الثَّ  ُض غْ بُ وَ 
، افَ قؿَ عِ كَ ا وَ قَ كْ الد   بَّ َح أَ ؛ اسِ الـَّ  ـَ مِ

 .«اسِ الـَّ  ـَ مِ  اءَ ـَ ِع الثَّ دَ قَ ؾْ فَ ؛ قؿُ عِ الـَّ  هُ رَّ َس  ـْ مَ وَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

كا  ،أكبلكا أبلقال: ؛ (1/77) «مسـده». أخرجف الديؾؿل يف مقضقع»

، سػقانطـ ، (1)طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ الجزريطـ  .طؿرو البزار.. بـ َأْحَؿد

 ابـ مسعقد مرفقًطا.طـ ، طؾؼؿةطـ ، إبراهقؿطـ ، حؿادطـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/715« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طبد الل بـ طبد الرحؿـ الَجَزِري: 7122)

طبد الل بـ طبد الرحؿـ الَجَزِري. طـ سػقان الثقري، وإوزاطل. وطـف َأحؿد بـ طقسك »

 اهـ. « الخشاب بؿـاكقر وطجائب. اهتؿف ابـ حبان بالقضع والرتكقب
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ُققصلوذكره  مـ رواية  (393ص ) «ذيؾ األحاديث الؿقضقطة»يف  الس 

ُققصلوقال ، الديؾؿل  :الس 

الثقري وإوزاطل طـ ، طبد الل بـ طبد الرحؿـ الجزري :«الؿقزان»قال يف »

طـ  قال ابـ حبان: يليت (1)«الؾسان»اهتؿف ابـ حبان بالقضع. ويف ، بؿـاكقر وطجائب

 .(1/45) «أكف طؿؾفا الَحِديثالثقري بإوابد حتك ٓ يشؽ مـ كتب 

 ....«(453/1) وأقره ابـ طراق

ب  ُققصلما أخطل فقف  $ األَل َباكِلصق   فؼال:: $ الس 

ُققصلومع هذا فؼد أورد  قؾت: الجامع »إول يف  الَحِديثصرف  الس 

 :فلساء مـ وجفقـ مـ رواية الديؾؿل هذه! «الصغقر

 .: إيراده فقف مع أكف مـ رواية ذاك الؿتفؿ بالقضعاألول

، فلوهؿ أكف كذلؽ طـد الديؾؿل، : اقتصاره طؾك الؼدر الؿذكقراآلخر

 .كذلؽ ولقس

 فؼال:: $ الُؿـاويفقف  ؿَ ما وهِ  $ األَل َباكِلوبق ـ 

او  فؼال:، ذكرلؿ يتعؼبف بشلء يُ  الُؿـاويرح الشَّ

 .«ومـ صريؼف طـف أورده الديؾؿل، اورواه طـف البزار أيًض »
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفـد(  -رف الـظامقة ا/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة دائرة الؿع4« )لسان الؿقزان»اكظر:  (1)

 ( ترجؿة: طبد الل بـ طبد الرحؿـ الجزري.1141ترجؿة رقؿ )
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هق الؿصطؾح كؿا ؛ «مسـده» كف رواه يفأإصالق العزو لؾبزار يعـل  :قؾت

 يف الَفْقَثؿلوإٓ لذكره ، أخرجف فقفوما أضـ البزار ، طؾقف طـد الؿحدثقـ

 .والل أطؾؿ، ولؿ أره فقف، (1)«الؿجؿع»

بـ طؿرو  َأْحَؿدلقس البزار يف إسـاد الديؾؿل هق  فؼؾت:، ثؿ استدركت

واسؿف  -ووالد الديؾؿل، (121) ف تقيف سـةفنك، الؿعروف بف «الؿسـد» صاحب

 اهـ. (1)«الزمان! فبقـفؿا قركان مـ، (512) مات سـة -شقرويف بـ شفردار

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زوائد مسـد اإلمام أحؿد، وأبق « مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد» يف كتابف $جؿع الفقثؿل  (1)

ورتبفا  ،ومعاجؿ الطرباين الثالثة، وحذف أساكقد هذه الؽتب يعؾك الؿقصؾل، وأبق بؽر البزار،

 . الػضؾ طبد الرحقؿ بـ العراقل لزيـ الديـ أبطؾك إبقاب الػؼفقة بتقجقف مـ شقخف 

 (. 712-1/713« )السؾسؾة الضعقػة»(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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ٌاألرةػِنوٌامصاةع

ٌٌ«وعٌسٌأيبٌيػىلٌامىِص ي»ودلقٌٌوَه

ٌ-غفصٌاهللٌمٍ-ٌخعنيٌظنيهٌأظس

  لِْسلَة»( نو 236) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـَ إَ مَ » كْ اُر فِ رَ بْ ا َتَزيَّ ْهِد فِ ؿِ ا بِ قَ ل الد  ْكقَ ْثِؾ الز   .«ال الد 

 :$ األَل َباكِلقال 

حدثـا  :(4/121/1114) «مسـده» بق يعؾك يفأأخرجف  .مقضقع»

اسؾقؿان   ........................................................:(1)ذكقينالشَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/121« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ل البصري الحافظ: ( ترجؿة: سؾقؿان بـ داود الِؿـَْؼري الشاَذكقكِ 4127)

 ري الشاَذكقين البصري الحافظ، َأبق أيقب...سؾقؿان بـ داود الِؿـْؼَ »

 فقف كظر. وكذبف ابـ معقـ يف حديث ُذكر لف طـف. قال الُبخاري:

 معاَذ الل أن ُيتَّفؿ، إكؿا كاكت كتبف قد ذهبت، فؽان يحدث مـ حػظف. وقال طبدان األهقازي:

حدثـا سؾقؿان أبق  ا طـف يؼقٓن:ثَ كان َأبق يعؾك، والحسـ بـ سػقان إذا حدَّ  وقال ابـ طدي:

 لؿ يزيدا. ،أيقب

مرتوك الحديث. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال يحقك بـ معقـ: قال لـا  وقال َأبق حاتؿ:

 ا مـ رأي الحسـ البصري ٓ أحػظف.هاتقا حرفً  سؾقؿان الشاذكقين:
= 
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قال: سؿعت أبا مريؿ  (1)روَّ : حدثـا طؾل بـ الحزَ (1)بانأحدثـا إسؿاطقؾ بـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

بقاب سؿعت أبا طبد الل يؼقل: كان أطؾؿـا بالرجال يحقك بـ َمِعقـ، وأحػظـا لأل وقال حـبؾ:

 الشاذكقين، وكان ابـ الؿديـل أحػظـا لؾطقال.

 وقال صالح بـ محؿد الحافظ: ما رأيت أحػظ مـ الشاذكقين، وكان يؽذب يف الحديث.

وقال أحؿد: جالس الشاذكقين حؿاد بـ زيد، وبشر بـ الؿػضؾ، ويزيد بـ زريع، فؿا كػعف الل 

 ـ.اه« بقاحد مـفؿ. وققؾ: كان يتعاصك الؿسؽر، ويتؿاجـ..

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/117« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 إسؿاطقؾ بـ أبان الَغـَقي الؽقيف الحـَّاط: ( ترجؿة: 431)

َـّاط. كذبف يحقك بـ َمِعقـ.»  إسؿاطقؾ بـ أبان الَغـَقي الؽقيف الح

روى أحاديَث مقضقطة طـ فِْطر وقال أحؿد بـ حـبؾ: كتبـا طـف، طـ هشام بـ ُطروة، ثؿ 

 وغقره، فرتكـاه.

وقال ابـ حبان: كان يضع الحديث طؾك الثؼات،  قال البخاري: ترك أحؿد والـاس حديثف...

 «.السابع مـ ولد العباس يؾبس الخضرة»وهق صاحب حديث: 

وقال مسؾؿ  وروى أحؿد بـ زهقر طـ ابـ معقـ قال: وضع أحاديَث طؾك سػقان لؿ تؽـ...

 اهـ. « سائل: مرتوك الحديث. وقال الـسائل مرة: لقس بثؼةوالـ

اق، الثؼة، شقخ البخاري، ترجؿ لف الذهبل إوهق غقر قؾت:   طؼب  $سؿاطقؾ بـ أبان القرَّ

صبعة دار الرسالة -1/117« )مقزان آطتدال»ترجؿة: )إسؿاطقؾ بـ أبان الغـقي( يف 

اق، شقخ خ ت: إسؿاطقؾ ب»( فؼال: 434العالؿقة( تحت رقؿ ) ـ َأَبان إَْزدي الؽقيف القرَّ

البخاري. روى طـ مسعر، وطبد الرحؿـ بـ الغسقؾ. حدث طـف: يحقك وأحؿد. وقال 

الُبخاري: صدوق. وقال غقره: كان يتشقع. وروى الحاكؿ طـ الدارقطـل أكف قال: لقس طـدي 

 اهـ. « بالؼقي. قؾت: تقيف سـة ست طشرة ومئتقـ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/141« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

ر: 5512)  ( ترجؿة: طؾل بـ الَحَزوَّ
= 
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يف  الَفْقَثؿل. وذكره امرفقطً  فذكره...يؼقل: سؿعت طؿار بـ ياسر يؼقل

 وقال:، (11/131) «الؿجؿع»

اوفقف سؾقؿان »  .«َمْتُروكوهق ، ذكقينالشَّ

 (. 147) الَحِديثوقد مضك لف طدة أحاديث أقرهبا ، بؾ هق كذاب قؾت:

ولقس ، يقهؿ أكف لقس فقف مـ هق مثؾف أو قريب مـف ه طؾقفثؿ إن إقتصار

استدرك طؾقف أحدهؿا الؿعؾؼ ، مـ أخرأحدهؿا شر ؛ بؾ فققف آخران، كذلؽ

 فؼال:، «الؿسـد»طؾك 

 !«وباقل رجالف ثؼات، َمْتُروك؛ روطؾل بـ الحزوَّ »

 الَفق َثؿليف استدراكف طؾك  «الؿسـد»خطل الؿعؾؼ طؾك $ األَل َباكِل بق ـ

 ؼال:ف: $

وإكؿا ، إسؿاطقؾ بـ أبان لقس هق القراق الثؼة فنن، اولؼد أخطل أيًض  قؾت:

 :قال الحافظ، إسؿاطقؾ بـ أبان الغـقيهق 

 اهـ. (1)«..«رمل بالقضع َمْتُروك»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ر، طـ إصبغ بـ ُكباتة. قال الُبخاري: فقف كظر. وقال يحقك: ٓ يحؾ ٕحد » ق: طؾل بـ الَحَزوَّ

 أن يروي طـف. وقال َأبق حاتؿ: مـؽر الحديث.

َطؾل بـ أبل فاصؿة يدلس  :الدارقطـل: ضعقػ. ويؼال لفوقال الـسائل: مرتوك. وقال 

 اهـ. « ـبذلؽ... قال ابـ َطِدي: هق مـ متشقعة الؽقفة، والضعػ طؾك حديثف بق  

 (. 711-1/712« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌاألرةػِنوٌامزاوط

ٌ$ٌامُىٌاويتصِيبٌمندافظٌ

ٌ$ٌُلييٌْتصِيبٌمندافظٌامَتٌ

  لِْسلَة»( نو 241) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـَ إِ » َرِف أَ  نَّ مِ  .«َتَفْقَت ا اْش ُكَؾ ُكؾَّ مَ لْ ْن تَ السَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

كتاب » بـ أبل الدكقا يفوا، (1/411) خرجف ابـ ماجف. أمقضقع»

 «الشعب» والبقفؼل يف، (11/114) «الحؾقة» عقؿ يفوأبق كُ ، (3/1) «الجقع

طـ ، (1)يقسػ بـ أبل كثقربؼقة بـ القلقد: ثـا طـ ، ( مـ صرق1/112/1)

 مرفقًطا.أكس طـ ، الحسـطـ ، (1)كقح بـ ذكقان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/125« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 قسػ بـ أبل كثقر: ( ترجؿة: ي2445)

 اهـ. « ق: يقسػ بـ أبل كثقر، شقخ لبؼقة. ٓ ُيعرف. لف طـ كقح بـ ذكقان حديثان»

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/43« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: كقح بـ َذْكَقان: 3114)

بشلء. وقال ابـ طدي: أحاديُثف لقست ق: كقح بـ َذْكَقان... قال أبق حاتؿ: كقٌح لقس »
= 
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 :«حاشقتف طؾك ابـ ماجف» يف الحسـ السـديبق أقال 

ٕن كقح بـ ذكقان متػؼ طؾك ؛ : هذا إسـاد ضعقػ«الزوائد» ويف»

 .«مؿا أكؽر طؾقف الَحِديثوقال الدمقري: هذا  .تضعقػف

( مـ رواية 4/41) «إحاديث الؿقضقطة» وأورده ابـ الجقزي يف قؾت:

اَرُقْطـِل  وقال: .يحقك بـ طثؿان حدثـا بفطـ ، الدَّ

 .«وكذا كقح، الَحِديثيحقك مـؽر ، ٓ يصح»

ُققصلطؾقف  وطؼب  ( بؼقلف:1/171) «الملئ» يف الس 

 .«يحقك بريء مـ طفدتفقؾت: »

 ورواية الخرائطل يف، بؼقةطـ ، ثؿ ذكر رواية ابـ ماجف مـ الطرق الؿشار إلقفا

ُققصلفاكحصرت التفؿة بنرشاد ، بؼقةطـ  مـ صريؼ أخرى «اطتالل الؼؾقب»  الس 

ُققصل وهذا يتضؿـ اطرتاف، بـقح بـ ذكقان ، ٓ يخػككؿا ، الَحِديثبقضع  الس 

 برواية ابـ ماجف! «الجامع الصغقر» يف ومع ذلؽ فؼد أورده

ب  فؼال:: $ ما أخطل فقف الؿـاوي $ األَل َباكِل صق 

 :«شرحف» يف الُؿـاويوأما ققل 

 .«ب بلن لف شقاهدؼ  عُ لؽـ تُ ، وطده ابـ الجقزي يف الؿقضقع»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 اهـ. « امحػقضة. وقال ابـ حبان: مـؽر الحديث جد  
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لبادر ؛ معروًفاولق كان ، واحًدا شاهًدا ٓ أطؾؿ لف فنين، وهًؿافؿا أضـف إٓ 

ُققصل هل طادتف! كؿا ، ا بف طؾك ابـ الجقزيمتعؼبً  «الملئ» إلك إيراده يف الس 

 يف الَعْجُؾقينو، (4/117) «الرتغقب» يف الُؿـِْذريلؿ يذكر لف أي شاهد  وكذلؽ

 .والل أطؾؿ .(1/155) «الؽشػ»

ُققصلثؿ ، طؾة أخرى خػقت طؾك ابـ الجقزي الَحِديثويف  ! قال الس 

يقسػ بـ أبل كثقر هق أحد شققخ بؼقة الذيـ » :«التفذيب» الحافظ ابـ حجر يف

 .(1)«ٓ يعرفقن

 .لؾذهبل «الؿقزان» وكحقه يف 

بو، ة ثالثة لؾحديثطؾ   $ األَل َباكِلوذكر  يف  $ الُؿـ ِذريخطل  صق 

 ؼال:ف: تصحقحف لؾحديث

فال تغرت  ،فؼد كان يدلس ،وثؿة طؾة أخرى وهل طـعـة الحسـ البصري

ف مـ زٓت العؾؿاء فنك، الَحِديثالبقفؼل أكف صحح هذا طـ  الُؿـِْذريبؿا كؼؾف 

 اقتػاؤها.التل ٓ يجقز 

طـ  أيت الَحِديثيشقر إلك مثؾ هذا  الُؿـاويلعؾ  :ثؿ استدركت فؼؾت

طؾك أكف ، كا ومعـً ا ولػظً ًج ولؽـ هذا حديث آخر مخرَ  ،(154رقؿ ) طائشة

 اهـ. (1)«سقليت بقاكف هـاككؿا ، اضعقػ السـد جد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: يقسػ بـ أبل كثقر.312الطبعة الفـدية( ترجؿة رقؿ )-11/171« )هتذيب التفذيب»اكظر:  (1)

 (. 715-1/717« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌاألرةػِنوٌامعادس

ٌ$ٌامِػصاكيتصِيبٌمندافظٌ

ٌ$ٌتصِيبٌمنتاجٌامعتكي

ٌ$ٌنبٌختانمندافظٌاٌتصِيب

  لِْسلَة»( نو 255) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ىذَ إِ  انَ كَ » كذَ إِ وَ ، ْؿ َيَتَعشَّ لَ ؛ ا َتَغدَّ  .«َيَتَغدَّ  ؿْ لَ ؛ ا َتَعشَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

 «الحؾقة» وأبق كعقؿ يف، (44/1) «إمالل» رواه ابـ بشران يف .ضعقػ»

 وكذا يف، (3/1ق) «أخبار لحػظ الؼرآن»آخر جزء  وابـ طساكر يف، (4/414)

سؾقؿان بـ طبد الرحؿـ: ثـا أيقب بـ حسان طـ ، (11/15/1) «التاريخ»

 ططاء بـ أبل رباح قال:طـ ، (1)القضقـ بـ ططاءالجرشل: ثـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/34« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: الَقِضقـ بـ ططاء الشامل: 3347)

وثؼف أحؿد، وغقره. وقال َأبق داود:  د ق: الَقِضقـ بـ ططاء الشامل، َأبق كـاكة الَؽػرسقسل...»

ـؽر. قؾت: مات قدري صالح الحديث. وقال ابـ سعد: ضعقػ. وقال َأبق حاتؿ: َتعرف وتُ 
= 
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فؼال: أما ، فرأى صػرة وخضرة، طل أبق سعقد الخدري إلك ولقؿةدُ 

 .الَحِديث ...كان ملسو هيلع هللا ىلص تعؾؿقن أن رسقل الل

سقئ  لؽـ القضقـ بـ ططاء، ورجالف ثؼات، وهذا إسـاد ضعقػقؾت: 

 ؿ يقصؾفل ٕن ططاء؛ هق الظاهركؿا ، إكف مرسؾثؿ ، ففق لفذا ضعقػ، الحػظ

 وكحقه. ، «طـ أبل سعقد» :أبل سعقد بؿثؾ ققلفطـ 

: $ والتاج السبؽل، $ الِعراقلطؾك خطل الحافظ  $ األَل َباكِلكب ف 

 فؼال:

التاج ثؿ ، الِعراقلمؿا خػل مخرجف طؾك الحافظ  الَحِديثهذا  تـبقف(:) 

ٓ أْصَؾ و، «اإلحقاء» يف ا أكف مـ إحاديث التل أوردها الغزاللرَ ذكَ ف، السبؽل

 !(1)الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

سـة تسع وأربعقـ ومَِئة. وكان مـ الخطباء البؾغاء. قال الجقزجاين: واهل الحديث. وقال 

 اهـ.« دحقؿ: ثؼة..

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -531)ص« تؼريب التفذيب»يف  $وقال ابـ حجر 

(4713 :) 

ـ ططاء ابـ كِـَاكة، أبق الَقِضقـ، بػتح أولف وكسر الؿعجؿة بعدها تحتاكقة ساكـة ثؿ كقن، اب» 

ورمل بالؼدر، مـ السادسة،  ،الحػظ ئطبد الل أو أبق كـاكة، الخزاطل، الدمشؼل، صدوق سق

 اهـ. « مات سـة ست وخؿسقـ، وهق ابـ سبعقـ. د طس ق

« الضعقػة»يف  $قؾت: قد يؽقن اختؾط طؾقفؿا حديث الرتجؿة بحديث آخر قد ذكره إلباين  (1)

ـَ قؾُبفُ »( وهق: 151برقؿ )
ٓ أصؾ لف. : »$قال إلباين «. َمـ أجاَع َبْطـَُف؛ َطُظَؿْت فِْؽَرُتُف، وَفطِ

= 
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 عقؿ فؼط!( برواية أبل كُ 4/712) «إتحاف السادة» دي يفقْ بَ بف الز  وتعؼَّ 

وفقف ، قػةحَ طؾك أبل ُج  مقققًفا( 1/153/1) «بعَ الش  » ورواه البقفؼل يف

 .ضعقػق وه، القلقد بـ طؿرو بـ ساج

 فؼال:: $ خطل ابـ حبان $ األَل َباكِلبقـ 

 اهـ. (1)«(1)«تقسقر آكتػاع» بقـتف يفكؿا ، وتـاقض فقف ابـ حبان 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

« الطبؼات»(، والسبؽل يف 4/44« )تخريج اإلحقاء»كؿا يػقده كالم الحافظ العراقل يف 

(7/114.») 

اِء، والِحْؿَقُة أصُؾ «: »السؾسؾة الضعقػة»( مـ 151وكذلؽ حديث رقؿ )  البِْطـَُة أصُؾ الدَّ

دوا كؾَّ جسٍؿ ما اطتادَ  واِء، وطق   «. الدَّ

، وذكره يف «الؿجروحقـ والضعػاء»يف  $قؾت: القلقد بـ طؿرو بـ ساج ذكره ابـ حبان  (1)

تقسقر »وتـاقض فقف ابـ حبان كؿا بقـتف يف »يف ققلف:  $؛ وهذا معـك ققل إلباين «الثؼات»

 فؾعؾف قصد ذلؽ.  $ٕكؼؾ كالم إلباين « تقسقر آكتػاع»؛ ولؿ أصؾع طؾك ..««آكتػاع

 (. 713-1/714« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌاألرةػِنوٌامعاةع

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 265) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

َصَب. قَ َس قا ُكػَ ْصِعؿُ أَ » ـٍ يَ ؾ  حِ ل كُ َس فِ قْ قا: لَ الُ اَءُكُؿ الر  َصُب. قَ ؽُ ق اَل: قُن الر 

 كِ رْ اتُِؽْؿ البَ رَ ؿَ َر تَ قْ نَّ َخ اَل: إِ ٌر؟ قَ قْ ي  التَّْؿِر َخ لَ فَ ، ق ٌب ؾ  التَّْؿِر صَ قا: كُ الُ ٌر. قَ ؿْ تَ فَ 
 
؛ ل

اءَ خْ يُ وَ ، اءَ ػَ ِخُؾ الش  دْ يُ   .«ورِ َؿْؼرُ ؾْ ُه لِ َفمُ دْ أَ وَ ، ائِعِ جَ ؾْ ُعُف لِ بَ ْش أَ ، قفِ اَء فِ  دَ َٓ ، ِرُج الدَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

حدثـا  :(1/121/1) «إمالل» رواه ابـ سؿعقن القاطظ يف. ضعقػ»

دأبق بؽر  بـ جعػر الؿطقري: كا الؼاسؿ بـ إسؿاطقؾ الؽقيف: كا زيد بـ  ُمحؿَّ

شفر بـ طـ ، يعؾك بـ ططاء الطائػلطـ ، شعبةطـ ، الحباب العؽؾل

  مرفقًطا.أبل أمامة طـ ، (1)حقشب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العالؿقة( -1/111« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: شفر بـ حقشب إشعري: 4544)

 م مؼروًكا )صح(: َشْفر بـ َحْقَشب إشعري... 7»

ا. وروى ابـ أبل خقثؿة ومعاوية بـ قال أحؿد: روى طـ أسؿاء بـت يزيد أحاديث حساكً 

 صالح طـ ابـ َمِعقـ: ثؼة.
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

زرطة: ٓ بلس بف. وروى  لقس هق بدون أبل الزبقر، وٓ يحتج بف. وقال َأبق وقال أبق حاتؿ:

 الـضر بـ شؿقؾ طـ ابـ َطْقن قال: إنَّ َشْفًرا َكَزكقه.

لقس بالؼقي... وقال الدوٓبل: َشْفر ٓ ُيشبف حديثف حديث الـاس،  وقال الـسائل وابـ طدي: 

 ؛ قالف السعدي.ملسو هيلع هللا ىلصكلكف مقلع بزمام كاقة الـبل 

 ان طبد الرحؿـ يحدث طـف...ث طـ شفر، وككان يحقك بـ سعقد ٓ يحد   وقال الػالس:

 طـ طباد بـ مـصقر قال: حججت مع شفر بـ حقشب فسرق طقبتل. يحقك الؼطان: 

سللت شعبة طـ طبد الحؿقد بـ هبرام، فؼال: صدوق، إٓ أكف  وقال طؾل بـ حػص الؿدائـل:

 ث طـ شفر.يحد  

طبد الحؿقد حديُثف مؼارب مـ حديث شفر، وكان يحػظفا كلكف يؼرأ  قال أحؿد بـ حـبؾ:

 ا...سقرة، وهل سبعقن حديثً 

 وققى أمره. : شفر حسـ الحديث.-هق الُبخاري-قال محؿد  قال َأبق طقسك الترمذي:

 ثؼة شامل. وقال َأحؿد بـ طبد اهلل العجؾل:

 ثبت. وقال يعؼقب بـ َشْقبة: شفر ثؼة، صعـ فقف بعضفؿ. وروى طباس طـ يحقك:

 شفر مؿـ ٓ يحتج بف، وٓ يتديـ بحديثف. قال ابـ َطِدي:

 قد ذهب إلك آحتجاج بف جؿاطة. قؾت:

ـَ  وقال حرب الؽرماين، طـ أحؿد:  ف! ووثؼف، وهق حؿصل. وروى حـبؾ طـ حديثَ  ما أحس

ؽؾؿ فقف ابـ طقن ففق ثؼة. قؾت: أما روايتف طـ لقس بف بلس. وقال الػسقي: شفر وإن ت أحؿد:

بالل وتؿقؿ الداري فظاهرة آكؼطاع. قال صالح َجَزرة: قدم طؾك الحاج، فحدث بالعراق، 

 اهـ.«  يتـسؽ..ولؿ يققػ مـف طؾك كذب. وكان رجاًل 

وحدثـا طبقد الل بـ سعقد (: »14/1« )صحقحف»يف مؼدمة  $وقال اإلمام مسؾؿ  قؾت:

قال: سؿعت الـضر يؼقل: سئؾ ابـ طقن طـ حديث لشفر وهق قائؿ طؾك أسؽػة الباب فؼال: 

فال شؽ بعد هذا فنكف «. إن شفًرا كزكقه، إن شفًرا كزكقه. يؼقل: أخذتف ألسـة الـاس، تؽؾؿقا فقف

 .«ٓ يؽقن طؾك شرصف. والل أطؾؿ
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، غقر الؼاسؿ هذا؛ رجالف كؾفؿ ثؼات معروفقن، وهذا سـد ضعقػ قؾت:

 :(2/12) «حبانثؼات ابـ » إٓ أن يؽقن الذي يف، فؾؿ أجد مـ ترجؿف

، طبقد الل بـ مقسك يروي طـ، كقيف، الؼاسؿ بـ إسؿاطقؾ الفاشؿل»

دحدثـا طـف   .«بـ الؿـذر بـ سعقد ُمحؿَّ

 يليت. كؿا ، أكف قد تقبعطؾك ، فنكف مـ هذه الطبؼة

وكلكف لذلؽ إكؿا ، لؽثرة خطئف، ٓ يحتج بف، ضعقػ؛ وشفر بـ حقشب

، (7/137) لؾؿـذري «خاتؿة الرتغقب» يفكؿا ؛ بغقره مؼروًكاأخرج لف مسؾؿ 

 :وقال الحافظ فقف

 .(1)«كثقر اإلرسال وإوهام، صدوق»

، شعبة بفطـ ، ( مـ صريؼ أخرى17 - 14) ٕبل كعقؿ «الطب»ثؿ رأيتف يف 

 فاكحصرت العؾة يف شفر.

ُققصلما أخطل فقف الحافظ  $ األَل َباكِلذكر   فؼال:: $ الس 

ُققصلأورده  الَحِديثو ا لؾحديث شاهدً  (1/151) «المللء» يف الس 

مـ صريؼ  «الطب» ا يف( مـ رواية ابـ السـل وأبل كعقؿ معً 147) الؿتؼدم برقؿ

 قال:ثؿ ، شعبة بف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1341/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )112)ص« تؼريب التفذيب»كظر: ا (1)

 شفر بـ َحْقشب إشعري. 
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 !«(1)شرط مسؾؿوإسـاده طؾك »

 اهـ. (1)«لؿا ذكركا مـ حال شفر؛ وٓ يخػك ما فقف، كذا قال
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: 22)ص« صقاكة صحقح مسؾؿ»يف  $قال ابـ الصالح  (1)

بلكف مِـ شرط الصحقح طـد مسؾؿ، فؼد  «صحقحف»شخص بؿجرد رواية مسؾؿ طـف يف لَمـ حؽؿ »

 اهـ. « ؟وطؾك أي وجف روى طـف ؟ف كقػ روى طـفبؾ ذلؽ يتققػ طؾك الـظر يف أكَّ  ،غػؾ وأخطل

 (. 714-1/711« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِناألرةػوٌامحاوي

ٌ$ٌتصِيبٌمإلوامٌامطداوي

  لِْسلَة»( نو 273) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .(1)«اءِ َس الـ   ةِ قرَ ُس  دَ عْ ( بَ َػ قْ وَ  :ْي أَ ) َس بْ ُح  َٓ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 والطرباين، (1/151) «شرح معاين أثار» أخرجف الطحاوي يف. ضعقػ»

( مـ 1/111) «ســف» والبقفؼل يف، (7/13/7) والدراقطـل، (4/117/1)

 ....................................................:(1)طبد اهلل بـ لفقعةصريؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط الؿـقرية( طـ حديث الرتجؿة: -2/133« )الؿحؾك»يف  $قال ابـ حزم  (1)

هذا حديث مقضقع وابـ لفقعة ٓ خقر فقف وأخقه مثؾف، وبقان وضعف أن سقرة الـساء أو »

بعد خقرب  ملسو هيلع هللا ىلصوحبس الصحابة بعؾؿ رسقل الل  -يعـل آية الؿقرايث-بعضفا كزلت بعد أحد 

 بعد جقؾ، ولق صح هذا الخرب وهذا أمر متقاتر جقاًل  ،وبعد كزول الؿقرايث يف سقرة الـساء

 اهـ.« إلك أن مات صال الحبس بعؾؿف ا باتلؽان مـسقًخ 

براهقؿ بـ مقسك بـ أبل بؽر إل« اإلسعاف يف أحؽام إوقاف»: ولؿزيد بحث وفائدة فؾقـظر

 الطرابؾسل الحـػل. 

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -412)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: طبد الل بـ َلِفقعة: 4514)
= 
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يؼقل: سؿعت طؽرمة قال: سؿعت ابـ طباس طـ ، (1)طقسك بـ لفقعةثـا 

 ...:فقفا الػرائض ْت َض رِ وفُ ، يؼقل بعدما كزلت سقرة الـساء ملسو هيلع هللا ىلص رسقل الل

 وأقره البقفؼل:، قال الدراقطـلفذكره. و

 .«وهؿا ضعقػان، أخقفطـ  فقعةؿ يسـده غقر ابـ لَ ل»

ُققصلعرف ما يف رمز وبف يُ  قؾت: وقد رده ، لحسـف «الجامع الصغقر» يف الس 

اَرُقْطـِلبؼقل  «شرحف» يف الُؿـاويطؾقف   «الؿجؿع» يف الَفْقَثؿلوبؼقل ، هذا الدَّ

(4/1): 

 .«وهق ضعقػ، وفقف طقسك بـ لفقعة، رواه الطرباين»

ب  يف االستدالل طؾك بطالن  $ خطل الطحاوي $ األَل َباكِلصق 

 فؼال:: الَحِديثالققػ بفذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َلِفقعة، بػتح الالم وكسر الفاء، ابـ طؼبة الحضرمل، أبق طبد الرحؿـ الؿصري، طبد الل بـ »

ورواية ابـ الؿبارك وابـ وهب طـف  ،الؼاضل، صدوق، مـ السابعة، خؾط بعد احرتاق كتبف

ولف يف مسؾؿ بعض شلء مؼرون، مات سـة أربع وسبعقـ، وقد كاف طؾك  ،أطدل مـ غقرهؿا

 اهـ. « الثؿاكقـ. م د ت ق

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/411« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طقسك بـ َلِفقعة: 1143)

طقسك بـ َلِفقعة. روى ثؼتان طـ ابـ لفقعة، طـ أخقف طقسك، طـ طؽرمة، طـ ابـ طباس: لؿا »

 «.ٓ ُحْبَس بعد سقرة الـساء: »ملسو هيلع هللا ىلصكزلت سقرة الـساء قال الـبل 

 اهـ. « الدارقطـل: ضعقػقال 
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 يف ققلف: ٕبل حـقػة استدل بف الطحاوي الَحِديثو

 .«باصؾ إن الققػ»

 ألمقر:: وهق استدالل واه

 .حتجاج بفآفال يجقز ، طؾؿتكؿا ؛ ضعقػ الَحِديثن : أاألول

 ملسو هيلع هللا ىلص مـفا ققلف، ض بلحاديث صحقحة يف مشروطقة الققػكف معارَ : أالثاين

 بـ الخطاب:  لعؿر

 .«وسبؾ الثؿرة، س إصؾحب  »

 .بقًساَح  وقًػا فُ ؾْ أي: اجعَ 

ْقخرواه   «اإلرواء» وهق مخرج يف، «صحقحقفؿا» ان يفالشَّ

(1/41/1531). 

وبف ، يؿؽـ تػسقره بؿعـك ٓ يتعارض مع إحاديث الصحقحةأكف : الثالث

 فؼال:، «الـفاية» فسره ابـ إثقر يف

وكلكف إشارة إلك ما كاكقا يػعؾقكف ، وارثفطـ  زوىوٓ يُ ، أراد أكف ٓ يققػ مال»

إذا كرهقا الـساء لؼبح أو قؾة مال كاكقا ، يف الجاهؾقة مـ حبس مال الؿقت وكسائف

 اهـ. (1)«..«ٕن أولقاء الؿقت كاكقا أولك هبـ طـدهؿ؛ إزواجطـ  حبسقهـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 771-1/771« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِناألرةػوٌامتاظع

ٌ$ٌَهٌاإلوامٌانبٌختانٌامتعتيو

  لِْسلَة»( نو 276) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـَ عِ بَ رْ ك أَ لَ إِ  ارِ قَ الجِ  ؼ  َح » ًٓ ؿَ ِش ا وَ قـً ؿِ يَ ؛ اذَ ؽَ هَ وَ ، اذَ ؽَ هَ وَ ، اذَ ؽَ هَ وَ ، اارً دَ  ق ، ا

 .«َػ ؾْ َخ وَ  امَ دَّ قُ وَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

اضعقػ » : حدثـا (11/435/5231) (1)«مسـده» رواه أبق يعؾك يف. جد 

د  ...................................................:(1)بـ جامع العطار ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة درا الؿلمقن لؾرتاث( حديث رقؿ -11/435« )مسـد أبل يعؾك الؿقصؾل»قال محؼؼ  (1)

(5231 :) 

ا، محؿد بـ جامع العطار ضعقػ، وطبد السالم مرتوك الحديث، وذكره » إسـاده ضعقػ جد 

رواه أبق يعؾك طـ شقخف »باب: حد الجقار، وقال:  (3/113)« مجؿع الزوائد»الفقثؿل يف 

( 4/4« )الؿطالب العالقة»وذكره الحافظ ابـ حجر يف «. محؿد بـ جامع العطار وهق ضعقػ

 اهـ. « (، وطزاه إلك أبل يعؾك1414برقؿ )

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/41« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ترجؿة: محؿد بـ جامع البصري العطار:  (1322)

محؿد بـ جامع الَبْصري العطار. طـ حؿاد بـ زيد، وطـف أبق يعؾك. قال ابـ طدي: ٓ يتابع »
= 
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دحدثـا  أبل طـ ، (1)طبد السالم بـ أبل الجـقب: حدثـا (1)بـ طثؿان ُمحؿَّ

 مرفقًطا.أبل هريرة طـ ، سؾؿة

 فؼال: : $ وهؿ ابـ حبان $ األَل َباكِل بق ـ

وأطؾف بعبد ، (1/151) «الضعػاء» رواه ابـ حبان يف؛ وطـ أبل يعؾك

 وقال:، السالم هذا

 .«الَحِديثإكف مـؽر »

، ابـ حبان تـاقضثؿ ، (4/717) «كصب الراية» وأقره الزيؾعل يف قؾت:

 .«تقسقر آكتػاع» اكظر، (4/114) «الثؼات» فذكره يف

 :(2/3/15) وقال أبق حاتؿ

 .«الَحِديث َمْتُروك»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 اهـ. « طؾك أحاديثف. وضعػف أبق يعؾك. وقال أبق حاتؿ: كتبت طـف، وهق ضعقػ الحديث

( ترجؿة رقؿ صبعة محؿد طقامة-721)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: محؿد بـ طثؿان الُجَؿحل: 1141)

 اهـ. « محؿد بـ طثؿان بـ صػقان بـ أمقة بـ خؾػ الُجَؿحل، الؿؽل، ضعقػ، مـ الثامـة. ق»

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/544« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

ـُقب:7424)   ( ترجؿة: طبد السالم بـ أبل الَج

ـُقب. طـ الزهري. وطـف طقسك بـ يقكس. قال ابـ الؿديـل وغقره: » ق: طبد السالم بـ أبل الَج

 اهـ. « مـؽر الحديث. وقال َأبق حاتؿ: مرتوك حديثف..



   
 230 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 :(3/113) «الؿجؿع» يف الَفْقَثؿلفؼال ، وفقف طؾة أخرى قؾت:

دشقخف طـ ، رواه أبق يعؾك»  .«وهق ضعقػ، بـ جامع العطار ُمحؿَّ

ًٓ بؾ هق أسقأ  قؾت:  :بق زرطةأقال ؛ حا

 .«لقس بصدوق»

دو  ففذه طؾة ثالثة.، ضعقػ -الجؿحل الؿؽل وهق- بـ طثؿان ُمحؿَّ

 :(1/132) «الِعراقلتخريج » يف الِعراقل قال الحافظولفذا 

 .«إكف حديث ضعقػ»

  وهق:وي مرساًل وقد رُ 

ـَ مِ  ـُ اكِ السَّ » - 144  .«ا جارٌ دارً  ـ أربعق

 مرساًل الزهري طـ ، (751) «الؿراسقؾ» أخرجف أبق داود يف ضعقػ.

 وفقف:، امرفقطً 

، وطـ يساره، يؿقـفطـ  ا؟ قال: أربعقنققؾ لؾزهري: وكقػ أربعقن دارً »

 .«وبقـ يديف، وخؾػف

سبؼ بقاكف قبؾ كؿا ؛ ففق صحقح طـد مـ يحتج بالؿرسؾ، ورجالف ثؼات

 حديث.
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 «الػتح» ذكرها يف؛ طؾك أققال (1)وقد اختؾػ العؾؿاء يف حد الجقار

فالظاهر ، ضعقػ ٓ يصح؛ بلربعقـ ملسو هيلع هللا ىلص وكؾ ما جاء تحديده طـف، (11/414)

 اهـ. (1)«والل أطؾؿ .أن الصقاب تحديده بالعرف

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار صقبة(: -14/552« )فتح الباري»يف  $قال الحافظ ابـ حجر  (1)

 ،والغريب والبؾدي ،ؼ والعدووالصدي ،والعابد والػاسؼ ،واسؿ الجار يشؿؾ الؿسؾؿ والؽافر»

وإقرب داًرا وإبعد، ولف مراتب بعضفا أطؾك مـ  ،والؼريب وإجـبل ،والـافع والضار

 اهـ.« ا إلك القاحدوهؾؿ جرَّ  ،ثؿ أكثرها ،مـ اجتؿعت فقف الصػات إول كؾفا :بعض، فلطالها

 ط الؿـقرية(: -5/12« )تػسقره»يف  $وقال ألقسل 

 اهـ.« مبـك الجقار طؾك العرف والظاهر أنَّ »

 ط دار الؽتب العؾؿقة(: -23)ص« إشباه والـظائر»يف  $وقد ذكر الحافظ السققصل 

ا، وٓ ضابط لف فقف، وٓ يف الؾغة، يرجع فقف إلك قال الػؼفاء: كؾ ما ورد بف الشرع مطؾؼً »

 اهـ. « العرف

 (. 771-1/775« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامزىع

ىيتصِيبٌمندافظٌ
َ
ْيح
َ
ٌ$ٌامُ

  لِْسلَة»( نو 294) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ْخَرُة طَ وَ ، ْخَرةٍ َص  كؾَ اُء طَ الؿَ وَ ، اءِ ك الؿَ ؾَ ُض طَ رْ إَ » قٍت ِر ُح فْ ك ضَ ؾَ الصَّ

 .«اءِ قَ ل( الفَ فِ ) اهُ مَ دَ َؾٍؽ قَ اِهِؾ مَ ك كَ ؾَ قُت طَ الحُ وَ ، شِ رْ العَ اُه بِ فَ رْ ل َح ؼِ تَ ؾْ يَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

 قال:ثؿ ، مرفقًطا( مـ حديث ابـ طؿر 3/141) الَفْقَثؿلذكره . مقضقع»

 .«وهق ضعقػ -يعـل: ابـ شبقب- َأْحَؿدشقخف طبد الل بـ طـ ، رواه البزار»

، وٓ يف غقرهؿا مـ كتب الرجال، «الؾسان» وٓ يف، «الؿقزان» ؿ أره يفل قؾت:

 .كالذي قبؾف؛ والظاهر أكف مـ اإلسرائقؾقات، الطابع فؾعؾف تحرف اسؿف طؾك

د( مـ صريؼ 145/1) ابـ طديرواه  الَحِديثثؿ رأيت  ، بـ حرب ُمحؿَّ

طـ ، -كثقر بـ مرة-أبل شجرة طـ ، يةاهرأبل الزطـ ، (1)سعقد بـ سـانطـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/141« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 : الحؿصل   مفدي   ( ترجؿة: سعقد بـ ِسـان، أبق4114)

ة: . ضعػف أحؿد. وقال يحقك: لقس بثؼة. وقال مرَّ الحؿصل   ق: سعقد بـ ِسـان، أبق مفدي  »
= 
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 وقال:، اابـ طؿر مرفقطً 

غقر  -أبل الزاهريةطـ  وخاصة- طامة ما يرويف؛ سعقد بـ سـان الحؿصل»

 .«محػقضة

اقؾت: وهق ضعقػ   الجقزجاين:فقف قال بؾ ، جد 

 .«ن تؽقن أحاديثف مقضقطةأأخاف »

َهبِلوساق لف   ...هذا مـفا، حاديثأ «الؿقزان» يف الذَّ

 فؼال:: $ الَفق َثؿلؿ فقف ما وهِ  $ األَل َباكِل بق ـ

( 1/772/1111) «كشػ إستار» ثؿ وقػت طؾك إسـاد البزار بقاسطة

 قثـا أب :-يعـل: ابـ شبقب- َأْحَؿدحدثـا طبد الل بـ  :قال البزار، لؾفقثؿل

 :قال البزار. والقؿان: ثـا سعقد بـ سـان بف مثؾ رواية ابـ طدي الؿتؼدمة

 .«طؾتف سعقد بـ سـان»

 تؽشػت لل الحؼائؼ التالقة:قؾت: ف

مع تصريح ، العؾة الؼادحة يف هذا اإلسـادطـ  غػؾ الَفْقَثؿلأن : األولك

 تؼدم.كؿا ؛ ٕكف متفؿ؛ وهل سعقد بـ سـان، البزار هبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

قال الُبخاري: مـؽر لقس بشلء. وقال الجقزجاين: أخاف أن تؽقن أحاديثف مقضقطة. و

 اهـ. « وقال الـسائل: مرتوك.. ،الحديث
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اسؿ جد  «الؽشػ»و، «الؿجؿع» :يف الؽتابقـ الَفْقَثؿلف طؾك تحرَّ أكف : الثاكقة

كذلؽ وقع يف كثقر مـ ، قيفبَّ وإكؿا هق َش ، فؼال: ابـ شبقب، َأْحَؿدطبد الل بـ 

مـ الؿجؾد إول مـ  أرقام بعضفا وهاك، مـ صريؼف إحاديث التل رواها البزار

 273و 321و 352و 431و 411و 111و 544و 513و 54و 12) «الؽشػ»

 وإطالل البزار إياه بسعقد كػسف!، والرقؿ إول فقفا هبذا السـد طقـف، (1172و

سبؼت اإلشارة كؿا ؛ بـ شبقب َأْحَؿدٓ يقجد يف الرواة طبد الل بـ : الثالثة

أكف  الَفْقَثؿلفتقهؿ ، أبق سعقد الربعل، وإكؿا فقفؿ طبد الل بـ شبقب، إلك ذلؽ

ا يف طدة أحاديث وهق مـ شققخ البزار أيًض ، بذلؽ ي  حروهق ، فضعػف، هق

كف هق صاحب هذا أولق فرض ، (714و174و 144) كإحاديث؛ أخرى

 .تؼدمكؿا ؛ ٕكف متابع طـد ابـ طدي؛ لؿ يجز إطاللف بف؛ الَحِديث

 :وقال، (3/411) «ابـ حبان ثؼات» ففق يف؛ قيفبَّ وأما ابـ َش 

 اهـ. (1)««..الَحِديثمستؼقؿ »

  

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 717-1/711« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامدادي

ٌ$ٌوَهٌاإلوامٌامطرباين

  لِْسلَة»( نو 297) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـَ يَ ؿِ ؾِ ْس الؿُ  ـَ ًدا مِ َح اِرٍك أَ تَ َس بِ قْ لَ  نَّ اللَ إِ »  .«فُ  َغَػَر لَ َّٓ َم الُجُؿَعِة إِ قْ ق

 :$ األَل َباكِلقال 

وابـ ، (زوائدهمـ  -72-73) «إوسط» رواه الطرباين يف مقضقع.»

طـ ، (17/121) «إمالل» وابـ بشران يف، (174) «معجؿف» إطرابل يف

وقال ابـ  - أبل طؿار زيادطـ ، أبل طروة البصريطـ ، الؿػضؾ بـ فضالة

 . وقال الطرباين: اأكس بـ مالؽ مرفقطً طـ ، - إطرابل: زياد بـ مقؿقن

وأبق طؿار: زياد ، معؿرروى إٓ هبذا اإلسـاد وأبق طروة طـدي ٓ يُ »

 .«الـؿقري

 ؼال:ف: $ ما وهؿ فقف الطبراين $ األَل َباكِلبقـ 

 :يف مقضعقـ كظرف وفق، كذا قال

، لؿ أجد مـ كـاه أبا طؿار، زياد الـؿقري هق ابـ طبد الل البصري األول:
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: وقال ابـ معقـ يف الـؿقري، فؼد كـقه بلبل طؿار، بخالف زياد بـ مقؿقن

ققؾ لف: هق زياد أبق طؿار؟  .«لقس بف بلس» :وقال يف مقضع آخر. «ضعقػ»

 .حديث أبل طؿار لقس بشلء، قال: ٓ

، ق هذا اإلمام بقـ زياد بـ طبد الل الـؿقري وبقـ زياد أبل طؿارفرَّ قد 

اوضعػ أبا طؿار ، ايسقرً  تضعقًػافضعػ إول  ، فثبت أكف غقر الـؿقري؛ جد 

؛ اع باطرتاففوهق وضَّ ، صرحت بف رواية ابـ إطرابلكؿا ؛ وإكؿا هق ابـ مقؿقن

 مراًرا.سبؼ كؿا 

َهبِلقال   :الذ 

ويؼال لف: زياد أبق طؿار ، أكسطـ ، زياد بـ مقؿقن الثؼػل الػاكفل»

قال ابـ معقـ: ، عرف يف الحال يُ يدلسقكف لئالَّ ، وزياد بـ أبل حسان، البصري

 .(1)«كذاًباوقال يزيد بـ هارون: كان ، كثقًرا وٓ لقس يسقى قؾقاًل 

 .اأحده هذا، مـاكقر ثؿ ساق لف أحاديث

شقخ ، الثؼة ابـ راشديعـل: ، إن أبا طروة البصري هق معؿر :ققلف والثاين:

ميد أكف هق يف هذا يجد ما أ لؿ فنين، هذا وإن كان يؽـك أبا طروة فنن، طبد الرازق

َهبِلوصـقع الحافظقـ ، السـد  فؼآ يف، بف والعسؼالين يشقر إلك أكف لقس الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1343صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/34« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 زياد بـ مقؿقن الثؼػل الػاكفل. 
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 :«الؾسان»و« زانالؿق»

 .(1)«وكذلؽ شقخف، زياد بـ فالن مجفقلطـ ، أبق طروة»

فؾعؾ أبا طروة ، سبؼ آكًػاكؿا ؛ قخف هق زياد بـ مقؿقن الؽذابش قؾت:

لؽل ٓ  .زياد أبل طؿار :الَحِديثيف هذا  قالكؿا  .فقؼقل: زياد بـ فالن، يدلسف

 .طؾؿأوالل ، هذا فق كاف طـدكا يف تجريح أبل طروةف؛ فنذا صح هذا، يعرف

خرجف أفؼد ، نقحديث زياد بـ مقؿ الَحِديثأن  ثؿ وجدت ما يميد

م بـ سؾقؿطـ ، طثؿان بـ مطرطـ ، (7/175/1) «تػسقره»القاحدي يف  ، سالَّ

 ...أكسطـ ، زياد بـ مقؿقنطـ 

وهق ، وهق زياد بـ مقؿقن، طؾك أبل طؿار الَحِديثمدار  فنن؛ وبالجؿؾة

 اهـ. (1)«كذاب

 .$ مر الراويقـ طؾك الحافظ الطرباينأاختؾط واشتبف  :قؾت

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 2441ة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )صبعة دار الرسال-5/114« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 ُطْرَوة. ل أب

 (. 713-1/711« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامحاين

ٌ$ٌتصِيبٌمإلوامٌامٌِوي

ٌ$ٌتصِيبٌمنىتاركفِري

  لِْسلَة»( نو 321) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ـْ » َن فِ لَ فَ ، قدٌ لُ قْ ُف مَ ُولَِد لَ  َم ُه  ؿْ لَ ؛ ىل َأُذكِِف الُقْسرَ اَم فِ قَ أَ وَ ، كالُقْؿـَ  ل ُأِذكِفِ ذَّ َتُضرَّ

ْبقَ أُ   .«(1)انِ م  الص 

 :$ األَل َباكِلقال 

طؿؾ » وطـف ابـ السـل يف، (7/1111) «مسـده» بق يعؾك يفأرواه  مقضقع.»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« فتاوى كقر طؾك الدرب»كؿا يف  ،طـ أم الصبقان $وجف سمال إلك سؿاحة اإلمام ابـ باز  (1)

 : $( فؼال 1/432-421)

ففذه إشقاء التل يؼقلفا الـاس طـ أم الصبقان، كؾفا ٓ أصؾ لفا وٓ تعترب، وإكؿا هل مـ »

خرافات العامة، يزطؿقن أهنا جـقة مع الصبقان، وهذا كؾف ٓ أصؾ لف، وهؽذا ما يـسبقن إلك 

سؾقؿان، كؾف ٓ أساس لف وٓ يعترب، وٓ يعتؿد طؾقف، كؾ إكسان معف مؾؽ وشقطان، كؿا أخرب 

ا بزيد وٓ بعؿرو، فؿـ أصاع الل واستؼام طؾك ،كؾ إكسان معف قريـ، لقس خاص  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  بف

لؿا ققؾ لف: وأكت يا رسقل الل معؽ شقطان؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأمره كػاه الل شر شقطاكف، كؿا قال الـبل 

؛ أما أم الصبقان فال أساس لفا، وٓ صحة لفذا الخرب، «إٓ أن الل أطاكـل طؾقف فلسؾؿ ،كعؿ»

 اهـ. « ولفذا الؼقل..
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، أبل يعؾك( مـ صريؼ 11/131/1) ابـ طساكروكذا ، (111/114) «الققم والؾقؾة

حديث ابـ مروان »بق صاهر الؼرشل يف وأ، (33/1) «إمالل» وابـ بشران يف

مروان بـ طـ ، (1)العالء الرازي بـ يحقك( مـ صريؼ 1/1) «إكصاري وغقره

 مرفقًطا.الحسقـ بـ طؾل طـ ، صؾحة بـ طبقد الل العؼقؾلطـ ، (1)سؾقؿان

يضعان ؛ بـ سالؿ ومروان، يحقك بـ العالء، مقضقع وهذا سـد قؾت:

 .الَحِديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/147« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: يحقك بـ العالء الَبَجؾل الرازي: 2111)

د ق: يحقك بـ العالء الَبَجؾل الرازي، أبق طؿرو. طـ الزهري، وزيد بـ أسؾؿ. وطـف طبد »

 ، وُجَبارة بـ ُمَغؾ س، وصائػة.ل  الرزاق، وأبق طؿر الَحْقِض 

ـُ معقـ، وجؿاطة. هً ا مػقَّ وكان فصقحً  ػف اب ا مـ الـبالء. قال َأبق حاتؿ: لقس بالؼقي. وضعَّ

اب يضع الحديث. وروى طباس طـ وقال الدارقطـل: مرتوك. وقال أحؿد بـ حـبؾ: كذَّ 

ْثُت طـ طبد  الرزاق، قال: سللت وكقًعا طـ يحقك: لقس بثؼة. وقال الجقزجاين: غقر مؼـع؛ ُحد 

يحقك بـ العالء قال: أما رأيَت فصاحتف؟ قؾت: طؾك ذلؽ ما ُتـؽرون مـف. قال: يؽػل أكف روى 

 اهـ. « ا يف َخؾع الـَّعؾ طؾك الطعام..طشريـ حديثً 

هؽذا يف إصؾ: مروان بـ سؾقؿان؛ والصحقح هق: مروان بـ سالؿ، ترجؿ لف الذهبل  (1)

(: 4241صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-7/414« )مقزان آطتدال»يف  $

. طـ إَطؿش، وطبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان. وطـف كعقؿ بـ ق: مروان بـ سالؿ الجَزري  »

 حؿاد، والقلقد بـ شجاع، وجؿاطة.

بق حاتؿ: قال أحؿد وغقره: لقس بثؼة. وقال الدارقطـل: مرتوك. وقال البخاري، ومسؾؿ، وأ

مـؽر الحديث. وقال أبق طروبة الحراين: يضع الحديث. وقال ابـ طدي: طامة أحاديثف ٓ 

 اهـ. « يتابعف الثؼات طؾقف... قال الـسائل: مروان بـ سالؿ مرتوك الحديث..
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 قال:ثؿ ، ( لؾبقفؼل2ص ) «تحػة الؿقدود» يف طزاه ابـ الؼقؿو

 .«وقال: إسـاده ضعقػ»

 .وفقف تساهؾ ٓ يخػك قؾت:

 :(7/52) «الؿجؿع» يف الَفْقَثؿلل كحقه ققو

 .«َمْتُروكوهق ، وفقف مروان بـ سؾقؿان الغػاري، رواه أبق يعؾك»

 بؼقلف: «لجامع الصغقرا شرح» يف الُؿـاوي فتعؼبف

حؿؾ طؾقف صقب الجـاية برأسف وحده يمذن بلكف لقس فقف مـ يُ وأققل: تع»

َهبِلقال ؛ فػقف يحقك بـ العالء البجؾل الرازي، خالففبوإمر ، سقاه  يف الذَّ

قال : «الؿقزان» وقال يف .وضاع : كذابَأْحَؿدقال : «قـَؿْتُروكالضعػاء وال»

 .«ا هذا مـفاأورد لف أخبارً ثؿ  .: كذاب يضعَأْحَؿد

دون اإلشارة إلك  الَحِديثيف إيراده  $ خطل الـقوي $ األَل َباكِل بق ـ

 فؼال: : ضعػف

ػقا يف إذكار ـ صـَّ طؾك جؿاطة مؿَّ  الَحِديثوقد خػل وضع هذا  قؾت:

دون أن ، ف أورده يف كتابف برواية ابـ السـلفنك، $كاإلمام الـقوي ؛ وإوراد

فؾؿ يتؽؾؿ ، (1/25) نوسؽت طؾقف شارحف ابـ طالَّ ، فؼط إلك ضعػفيشقر ولق 

 طؾك سـده بشلء!
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بو $ خطل الؿباركػقري $ األَل َباكِل بق ـو  فؼال:: فصق 

تبعف ثؿ ، «الؽؾؿ الطقب» فلورده يف، مـ بعد الـقوي ابـ تقؿقة جاءثؿ 

إلك تضعقػف هنؿا أشارا أإٓ ؛ «القابؾ الصقب» فذكره يف، تؾؿقذه ابـ الؼقؿ

وإن كان يرفع طـفؿا مسمولقة وهذا ، «ذكرويُ »: بتصديرهؿا إياه بؼقلفؿا

كف أا شعارً إفقف  فنن، صاًل أيراده إفال يرفع مسمولقة ، تضعقػفطـ  السؽقت

وهذا ما يػفؿف كؾ مـ ، اصالقً إورداه أٓ لؿا وإ، ولقس بؿقضقع، ضعقػ فؼط

 .وقػ طؾقف يف كتابقفؿا

وهؿا - يليت مـ بعدهؿا مـ يغرت بصـقعفؿا هذا فؼد، وٓ يخػك ما فقف

عؿؾ بف يف فضائؾ الضعقػ يُ  الَحِديثف، فقؼقل: ٓ بلس -اإلمامان الجؾقالن

كف يشرتط أطـ  ذاهاًل ، ا لحديث آخر ضعقػ يؼقيف بفو يعتربه شاهدً أ !طؿالإ

 .ن ٓ يشتد ضعػفأو ذاك أيف هذا 

، الرتمذي بسـد ضعقػفؼد روى ، وقد رأيت مـ وقع يف شلء مؿا ذكرت

 :أبل رافع قالطـ 

الحسـ بـ طؾل حقـ ولدتف فاصؿة  نِ ذُ ن يف أُ أذَّ  ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسقل الل»

 .«بالصالة

 وقال الترمذي:

 .«والعؿؾ طؾقف، حديث صحقح»
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 طؾقف بؽؾؿات ضعػ إسـاده مستدال   بق ـ بعد أن يرؼال شارحف الؿباركػقف

 :األئؿة يف رواية طاصؿ بـ طبقد اهلل

لؽـف ، هق ضعقػ، قؾت: كقػ العؿؾ طؾقف وهق ضعقػ؟ قؾت: كعؿ فنن»

وابـ ، الذي رواه أبق يعؾك الؿقصؾل، ڤيعتضد بحديث الحسقـ بـ طؾل 

 !«السـل

، وما ذلؽ إٓ لعدم طؾؿف بقضعف، ى الضعقػ بالؿقضقعفتلمؾ كقػ ققَّ 

 فاكتظر!، ا يف مثؾفوكدت أن أقع أكا أيًض ، واغرتاره بنيراده مـ ذكركا مـ العؾؿاء

 يؿؽـ تؼقية حديث أبل رافع بحديث ابـ طباس:، كعؿ

ن يف أُذِن الحسـ بـ طؾل يقم ولد ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل» وأقام يف أذكف ، أذَّ

 .«القسرى

 وقال:، مع حديث الحسـ بـ طؾل «الشعب»أخرجف البقفؼل يف 

 (.11ص ) «التحػة». ذكره ابـ الؼقؿ يف «ويف إسـادهؿا ضعػ»

بحقث إكف يصؾح ، فؾعؾ إسـاد هذا خقر مـ إسـاد حديث الحسـ قؾت:

 والل أطؾؿ.، شاهًدا لحديث رافع

، ف الذي ورد يف حديث أبل رافعفنك، ففق شاهد لؾتلذيـ؛ فنذا كان كذلؽ

 والل أطؾؿ.، ففل غريبة؛ وأما اإلقامة

ا ٕن فقف كذابً ؛ اإكف ٓ يصؾح شاهدً  :«بعَ الش  » وأققل أن وقد صبع
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حتك ، ابـ الؼقؿ كقػ اقتصرا طؾك تضعقػفثؿ  فعجبت مـ البقفؼل، اَمْتُروكً و

القاجب التـبقف طؾك ذلؽ  كدت أن أجزم بصالحقتف لالستشفاد! فرأيت مـ

 اهـ. (1)«(1111) وتخريجف فقؿا يليت

 

 

 

 

 

JI IK 
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 (. 727-1/721« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامحامث

ٌ$ٌتصِيبٌمنداكه

  لِْسلَة»( نو 323) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ـْ مَ »  .«ْن َيْسَتْغِػرَ َؾ أَ بْ ُف قَ  َغَػَر لَ َّٓ إِ ؛ ك َذْكٍب ؾَ اَمًة طَ ٍد َكدَ بْ طَ  ا َطؾَِؿ الُل مِ

 :$ األَل َباكِلقال 

طـ ، (1)هشام بـ زياد( مـ صريؼ 7/154) الَحاِكؿأخرجف . مقضقع»

دالؼاسؿ بـ طـ ، أبل الزكاد  مرفقًطا. وقال:طائشة طـ ، ُمحؿَّ

 .«اإلسـادصحقح »

َهبِل ردهو  بؼقلف: «تؾخقصف» يف الذَّ

 .«َمْتُروكبؾ هشام قؾت:»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/55« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: هشام بـ زياد: 3412)

وخ، . طـ الُؼرضل  ت ق: هشام بـ زياد، أبق الؿؼدام الَبصري  » ، والحسـ، وطـف شقبان بـ َفر 

 والؼقاريري، وجؿاطة.

روي الؿقضقطات طـ الثؼات. ضعػف َأحؿد وغقره. وقال الـسائل: مرتوك. وقال ابـ حبان: ي

 اهـ.« وقال أبق داود: كان غقر ثؼة. وقال البخاري: يتؽؾؿقن فقف
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 :(2/88) قال ابـ حبانو

حتك يسبؼ ، إثباتطـ  والؿؼؾقبات، الثؼاتطـ  يروي الؿقضقطات»

 .«ٓ يجقز آحتجاج بف، إلك قؾب الؿستؿع أكف كان الؿتعؿد لفا

 :ولف صريؼ أخرى بؾػظ

 .«...ما أذكب طبد»

 وإول مـ مقضقطات، (444) وسقليت برقؿ، أيًضا مقضقعوهق  قؾت:

 اهـ. (1)«!«الجامع»

 

 

 

JI IK 
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 (. 725-1/727« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامصاةع

اِكهوَهٌ
َ
ٌ$ٌغتسٌاهللٌأيبٌامد

ِتيوَهٌامدافظٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 324) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـْ » ؛ اءَ َش  نْ إِ وَ ، فُ لَ  هُ رَ ػَ غَ ؛ فُ لَ  هُ رَ ػِ غْ يَ  نْ أَ  اءَ َش  نْ إِ ؛ اب  رَ  فُ لَ  نَّ أَ  ؿَ ؾِ عَ فَ ، ْذَكَب َذْكًباأَ  َم

 ؾَ ا طَ ؼ  َح  انَ كَ ؛ فُ بَ ذَّ طَ 
ِ
 .«فُ لَ  رَ ػِ غْ يَ  نْ أَ  ك الل

 :$ األَل َباكِلقال 

ْقخبق خرجف أأ مقضقع.» طـ  حديثف» والطرباين يف، (13/1) «أحاديثف» يف الشَّ

 «الؿستدرك» يف الَحاِكؿو، (1/151) «الثؼات» وابـ حبان يف، (414/1) «الـَّسائل

 «حديثف» ق بـ طبد الل الػؼقف يفرِ ْش ومُ ، (3/131) «الحؾقة» عقؿ يفوأبق كُ ، (7/171)

 طبد الل بـ طبد العزيز بـطـ ، الؿؽل (1)جابر بـ مرزوق( مـ صريؼ 11/1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/451« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

ي: 1451)  ( ترجؿة: جابر بـ مرزوق الُجد 

ي. طـ َطبد الل العؿري الزاهد. متَّ جابر بـ مرزوق » ث طـف قتقبة بـ سعقد، فؿ. حدَّ الُجد 

 اهـ. « وطؾل بـ بحر بؿا ٓ يشبف حديث الثؼات، قالف ابـ حبان..
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 :الَحاكِؿ. وقال اأكس مرفقطً طـ ، أبل صقالةطـ ، طؿر بـ الخطاب لل بـا طبد

 .«صحقح إسـاد»

َهبِلورده   :بؼقلف الذ 

وحديثف ، ؟! بؾ هق كؽرةةً جَّ حتك يؽقن ُح  ـ جابرٌ ومَ ، قؾت: ٓ والل»

 .«مـؽر

 :«الؿقزان»مـ  وقال يف ترجؿة جابر

بؿا ٓ يشبف حديث ، وطؾل بـ بحر، قتقبة بـ سعقدطـ  حدث، متفؿ»

 .(1)«نقالف ابـ حبا .الثؼات

َهبِلوتبعف  $ الَحاكِؿوهؿ  $ األَل َباكِلبق ـ   فؼال:: $ الذ 

ُققصلومع ذلؽ ذكره  قؾت: ما أخرجف ف يغـل طـو !«الجامع» يف الس 

 :اأبل هريرة مرفقطً طـ ، ُقبقؾ هذا الَحاكِؿ

  هُ ر  ػِ اغ  فَ ، ًباك  ذَ  ُت ب  كَ ذ  ! أَ ب  ا رَ : يَ اَل ؼَ فَ ، ًباك  ذَ  اَب َص أَ  ًداب  طَ  ن  إِ »
 فُ ب  رَ  اَل ؼَ فَ  .للِ

 َالَحِديَث  «...فُ لَ  رَ ػَ غَ فَ ، فِ بِ  ُذ ُخ ل  يَ وَ ، َب ك  الذ   رُ ػِ غ  يَ  اب  رَ  فُ لَ  ن  ي أَ دِ ب  طَ  ؿَ ؾِ : ط ،

 وقال:

ْقخصحقح طؾك شرط »  .«قـالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1451صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/451« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

ي.   جابر بـ مرزوق الُجد 
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َهبِلووافؼف   قآ.كؿا  وهق، الذَّ

ْقخلؽـ استدراكف طؾك  كـت ذكرت يف تعؾقؼل طؾك كؿا ؛ وهؿ قـالشَّ

 ومسؾؿ، (4514) رقؿ فؼد أخرجف البخاري، (1122) «صحقح الجامع»

 اهـ. (1)«(721و 715و  1/121) أيًضا َأْحَؿدو، (3/22)
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 (. 721-1/725« )ضعقػةالسؾسؾة ال» (1)
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ٌامزىعِنوٌامزاوط

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 328) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـْ »  َلؿْ وَ ، فِل َمعاِشفِ  فُ ُبقِرَك لَ وَ ، َؿالئَِؽةُ ِف القْ ؾَ ْت طَ َصؾَّ  ل َصَؾِب الِعْؾؿِ ا فِ َغدَ  َم

ـْ   .«اَرًكاِف ُمبَ قْ ؾَ اَن طَ كَ وَ ، ِرْزقِفِ  ُيـَْتَؼْص مِ

 :$ األَل َباكِلقال 

جامع بقان العؾؿ » وابـ طبد الرب يف، (157/11) بشران. ابـ مقضقع»

: ثـا مسعر بـ (1)أبل زكريا يحقك بـ هاشؿا مـ صريؼ ( معؾؼً 1/75) «وفضؾف

 .اسعقد الخدري مرفقطً أبل طـ ، (1)ططقةطـ ، كدام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/171« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: يحقك بـ هاشؿ السؿسار: 2114)

اين الؽقيف. طـ هشام بـ طروة، وإطؿش. وطـف يحقك بـ هاشؿ السؿسار، أبق زكريا الغسَّ »

تؿتام، ومحؿد بـ أيقب الرازي، وخؾؼ. وقع لـا مـ طقالل حديثف يف جزء ابـ كجقد. كذبف ابـ 

معقـ. وقال الـسائل وغقره: مرتوك. وقال ابـ طدي: كان ببغداد، يضع الحديث ويسرقف... 

 اهـ. « ديثقال صالح جزرة: رأيت يحقك بـ هاشؿ وكان يؽذب يف الح

( 7111صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )-424)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)
= 
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 .بف ابـ معقـ وغقرهكذَّ ؛ يحقك بـ هاشؿ؛ إسـاد مقضقعوهذا  قؾت:

 .ضعقػ مدلس؛ وططقة العقيف 

اا ا ضعقػً وجدت لقحقك متابعً ثؿ   ص) «الضعػاء» خرجف العؼقؾل يفأ، جد 

: حدثـا يحقك بـ طثؿان بـ صالح قال: حدثـا إسؿاطقؾ بـ إسحاق (11

 قال العؼقؾل:. ومسعر بـ كدام بفإكصاري قال: حدثـا 

ْقخولقس هذا ، لقس لف أصؾ، هذا حديث باصؾ» يعـل: إكصاري( ) الشَّ

 .«الَحِديثمؿـ يؼقؿ 

ُققصلذكره مـ هذا القجف و ، (74ص) «ذيؾ إحاديث الؿقضقطة» يف الس 

 :وقال

 . «العؾؾ الؿقضقطات» يف أورده ابـ الجقزي»

ُققصلطؾك كالم  الفامش يف $ األَل َباكِلطؾؼ  بف $ الس   :فؼال: وصق 

ٓبـ  فنن، «العؾؾ الؿتـاهقة»: والصقاب، وأضـف خطل، إصؾ كذا»

 :الجقزي كتابقـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ترجؿة: ططقة بـ سعد بـ ُجـَادة: 

ططقة بـ سعد بـ ُجـَادة، بضؿ الجقؿ بعدها كقن خػقػة، الَعْقيف الَجَدلل، بػتح الجقؿ »

ا مدلًسا، مـ الثالثة، مات سـة عق  وكان شق ،والؿفؿؾة، الؽقيف، أبق الحسـ، صدوق يخطئ كثقًرا

 اهـ. « إحدى طشرة. بخ د ت ق
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ُققصلالذي وضع طؾقف  «إحاديث الؿقضقطة»: أحدهؿا  كتابف الس 

 .«الملئ الؿصـقطة»

 فقفف فنك، وهق الؿراد، «العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة» :واآلخر

 اهـ. (1)«. والل أطؾؿ(1/44)

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 722-1/723« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامعادس

ِينوَهٌاإلوامٌ
ُ
ن
ْ
ج
َ
ٌ$ٌامػ

ٌ
َ
ٌوَهٌامسكتِرٌامل
ْ
ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌػدين

  لِْسلَة»( نو 331) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

بِ كَ أَ » ـُ الذَّ ـِ ا اب  .«قَحْق

 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لف »  :(1/122) «الؽشػ» يف. وبفذا الؾػظ ال أص 

 .«ؿ كجده هبذا الؾػظل: «تخريج الؽشاف» قال الزيؾعل وابـ حجر يف» 

 وكص ابـ حجر فقف:، (7/171) «التخريج»يف  الَحِديث قؾت:

 .«وقد أخرجف -يؾعليعـل: الزَّ  –ض لف قؾت: بقَّ »

؛ «أخرجف»والظاهر أكف ترك بقاًضا يف إصؾ بعد ققلف: ، كذا قال قؾت:

والل ، فؾؿ يجده، وكلكف كان يظـ أن لف أصاًل ، فؾؿ يتؿؽـ، بعد إلمالئف فقؿا

 أطؾؿ.

 ،ملسو هيلع هللا ىلص بـسبتف إلك الـبل امجزومً  الَحِديثقد طؾؼ هذا  الَحاِكؿوقد وجدت 
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ابـ طباس وابـ مسعقد طـ  ( بعد أن روى أثريـ1/552) «الؿستدرك» فؼال يف

 :(1)أن الذبقح هق إسحاق

 الَحِديثقبؾـا ويف سائر الؿدن التل صؾبـا  الَحِديثوقد كـت أرى مشايخ »

ـُ كَ أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص وقاطدهتؿ فقف ققل الـبل، وهؿ ٓ يختؾػقن أن الذبقح إسؿاطقؾ، فقف  ا اب

وأن الذبقح أخر أبقه إدكك ، سؿاطقؾإإذ ٓ خالف أكف مـ ولد ، «ـِ ق  قَح بِ الذ  

يختارون ققل مـ  أجد مصـػل هذه إدلة فنين؛ وأن، بـ طبد الؿطؾب طبد الل

 .«قال: إكف إسحاق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط دار صقبة(: -7/37« )تػسقره»يف  $قال ابـ كثقر  (1)

وقد ذهب جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الذبقح هق إسحاق، وحؽل ذلؽ طـ صائػة مـ »

أيًضا، ولقس ذلؽ يف كتاب وٓ سـة، وما أضـ ذلؽ ُتؾؼل السؾػ، حتك كؼؾ طـ بعض الصحابة 

ا مـ غقر حجة. وهذا كتاب الل شاهد ومرشد إلك ؿً ؾَّ َس إٓ طـ أحبار أهؾ الؽتاب، وأخذ ذلؽ مُ 

 ڇ﴿أكف إسؿاطقؾ، فنكف ذكر البشارة بالغالم الحؾقؿ، وذكر أكف الذبقح، ثؿ قال بعد ذلؽ: 

. ولؿا بشرت الؿالئؽة إبراهقؿ بنسحاق قالقا: [221]الصافات:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ىئ مئ حئ جئ ی ی﴿. وقال تعالك: [33]الحجر:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

، أي: يقلد لفؿا يف حقاهتؿا ولد يسؿك يعؼقب، فقؽقن مـ ذريتف طؼب وكسؾ، [02]هود:  ﴾يئ

بلكف  وقد قدمـا هـاك أكف ٓ يجقز بعد هذا أن يممر بذبحف وهق صغقر؛ ٕن الل تعالك قد وطدهؿا

ا، وإسؿاطقؾ وصػ سقعؼب، ويؽقن لف كسؾ، فؽقػ يؿؽـ بعد هذا أن يممر بذبحف صغقرً 

 اهـ.« هاهـا بالحؾؿ؛ ٕكف مـاسب لفذا الؿؼام

 ط دار صقبة(: -30/230« )فتح الباري»يف  $وقال الحافظ ابـ حجر 

أبل هريرة وطـ ابـ طباس يف أشفر الروايتقـ طـف وطـ طؾل يف إحدى الروايتقـ، وطـ  »...

ومعاوية وابـ طؿر وأبل الطػقؾ وسعقد بـ الؿسقب وسعقد بـ جبقر والشعبل يف إحدى 

 اهـ. « أن الذبقح إسؿاطقؾ.. الروايتقـ طـفؿا، ومجاهد والحسـ ومحؿد بـ كعب...
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 الؿذكقر إلك ما أخرجف قبؾ صػحات الَحِديثيشقر ب الَحاكِؿفؾعؾ  قؾت:

د( مـ صريؼ طبد الل بـ 1/551)  [عن]العتبل: ثـا طبد الل بـ سعقد  ُمحؿَّ

 قال: الصـابحل

فتذاكر الؼقم إسؿاطقؾ وإسحاق ، حضركا مجؾس معاوية بـ أبل سػقان

الذبقح إسؿاطقؾ. وقال بعضفؿ: بؾ إسحاق  :فؼال بعضفؿ، ابـل إبراهقؿ

فلتاه  ،ملسو هيلع هللا ىلص كـا طـد رسقل الل، سؼطتؿ طؾك الخبقر :الذبقح. فؼال معاوية

هؾؽ ، والؿاء يابًسا، فؼال: يا رسقل الل! خؾػت البالد يابسة، إطرابل

 بؿا أفاء الل طؾقؽ يا ابـ ، وضاع العقال، الؿال
َّ
! فتبسؿ الذبقحقـفعد طؾل

قال:  وما الذبقحان؟فؼؾـا: يا أمقر الؿممـقـ! ، ولؿ يـؽر طؾقف ،ملسو هيلع هللا ىلص سقل اللر

كذر لل إن سفؾ الل أمرها أن يـحر بعض ؛ إن طبد الؿطؾب لؿا أمر بحػر زمزم

فؿـعف ، فلراد ذبحف، فخرج السفؿ لعبد الل، فلسفؿ بقـفؿ، فلخرجفؿ، ولده

واْفِد ابـؽ. قال: فػداه بؿئة ، وقالقا: أْرِض ربَّؽ، أخقالف مـ بـل مخزوم

 وإسؿاطقؾ الثاين.، كاقة. قال: ففق الذبقح

َهبِل. لؽـ تعؼبف الَحاكِؿوسؽت طؾقف    بؼقلف: الذ 

 .«قؾت: إسـاده واه»

( بعد أن ذكره مـ هذا القجف 1/38) «تػسقره»وقال الحافظ ابـ كثقر يف 

 مـ رواية ابـ جرير:

اوهذا حديث غريب »  .«جد 
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ُؾقينما وهؿ فقف  $ األَل َباكِلبق ـ   فؼال:: $ الَعج 

 :«الؿقاهب شرح الزرقاين طؾك»طـ  كؼاًل  «الؽشػ» ما ما يفأو

َهبِلو الَحاِكؿبؾ صححف ، حسـ الَحِديثو»  !«يف بتعدد صرقفلتؼق   الذَّ

، (1)«الذبقح إسحاق»: ؿا قال الزرقاين هذا يف حديثفنك، فقهؿ فاحش

 .(1)سقليت بقاكف إن شاء الل تعالككؿا ، وفقف مع ذلؽ كظر

 طؼب طؾك ما سبؼ بؼقلف:« الؽشػ»ثؿ إن صاحب 

ُققصلطـ  «سقرتف»وأققل: فحقـئذ ٓ يـافقف ما كؼؾف الحؾبل يف » أن هذا  الس 

 .«ويف إسـاده مـ ٓ ُيعرف، غريب الَحِديث

ن الطرق الؿشار إلقفا يف كالم الزرقاين لقست لفذا أوقد طرفت  قؾت:

َهبِلفؼد اتػؼ ، الَحِديث ُققصلو الذَّ  .طؾك تضعقػف الس 

 فؼال:: ما وهؿ فقف الدكتقر الؼؾعجل $ األَل َباكِلوبق ـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص إلك الـبل الرتجؿة ومـ جفؾ الدكتقر الؼؾعجل أكف جزم بـسبة حديث

، الَحاِكؿساق طؼبف حديث ثؿ ، (4/27) «ضعػاء العؼقؾل» يف تعؾقؼف طؾك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالجؿؾة؛ فطرق هذا الحديث كؾفا ضعقػة؛ لقس فقفا ما يصؾح أن يحتج : »$قال إلباين  (1)

د ضعًػا مـ بعض، والغالب أهنا إسرائقؾقات رواها بعض الصحابة ترخًصا، بف، وبعضفا أش

 (. 441حديث رقؿ -1/517« )السؾسؾة الضعقػة» .«أخطل يف رفعفا بعض الضعػاء

 الؿشار إلقف. فػقف البقان« السؾسؾة الضعقػة»( مـ 441اكظر الحديث رقؿ ) (1)
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َهبِلب تعؼ   وسؽت طـف متجاهاًل  ففرس » ذكره يف؛ ! وبـاء طؾك جزمفالذَّ

 اهـ. (1)«!(515 ص) الذي وضعف يف آخر الؽتاب «إحاديث الصحقحة

 

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 511-1/511« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامعاةع

اِكهوَهٌ
َ
ٌ$ٌهللغتسٌاٌأيبٌامد

ٌ$ٌوَهٌاإلوامٌامضركاين

  لِْسلَة»( نو 332) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
 .«اُق حَ ْس إِ  قُح بِ الذَّ »

 :$ األَل َباكِلقال 

ُققصلطزاه  ضعقػ.» ، «إفراد» لؾدارقطـل يف «الجامع الصغقر» يف الس 

وابـ ، العباس بـ طبد الؿطؾبطـ ، والبزار وابـ مردويف، ابـ مسعقدطـ 

 .أبل هريرةطـ ، مردويف

، وفقف مدلس واكؼطاع، ارواه الطرباين أيًض ؛ حديث ابـ مسعقدقؾت: 

 ولػظف:

( طـف 1/552) الَحاكِؿرواه وقد ، وسقليت بتؿامف قريًبا، «..أكرم الـاس»

 .«الجامع» بؾػظ مرفقًطا

 :قالو

ْقخصحقح طؾك شرط »  .«قـالشَّ
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َهبِل وتعؼبف  ولؿ يؽـ بذاك.، سـقد بـ داود ن فقفبل الذَّ

 مقققًفا( بعد أن ذكره 7/14) «التػسقر» يف قال الحافظ ابـ كثقر قؾت:

 :طؾقف

 .«ابـ مسعقدطـ ، صحقحوهذا »

 فؾعؾف جاء مـ صريؼ غقر سـقد. :قؾت

وأبق ، (4/114/1451) «مسـده» رواه البزار يف؛ وحديث العباس

، (1)الؿبارك بـ فضالةطـ ، (141/1) «مـ الػقائد الثاين» الحسـ الحربل يف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/11« )مقزان آطتدال»يف  $ل قال الذهب (1)

 ( ترجؿة: الؿبارك بـ فضالة: 1111)

د ت ق: الؿبارك بـ فضالة. طـ الحسـ وغقره. وكان مـ طؾؿاء الحديث بالبصرة. روى طـف »

 وكقع، وطػان، وشقبان، وخؾؼ. وكان يحقك الؼطان يحسـ الثـاء طؾقف.

ففق ثبت. وقال  ،حدثـا :َمِعقـ: صالح. وقال َأبق داود: شديد التدلقس، فنذا قالوقال يحقك بـ 

، طـ أحؿد: ما روى طـ الحسـ فقحتج بف. وقال يالـسائل وغقره: ضعقػ. وقال الؿروز

ا: يؼقل يف مبارك: جالست الحسـ ثالث طشرة سـة. وقال ابـ َمِعقـ: قدري. وقال َأحؿد أيًض 

ا طؿران بـ حصقـ، وأصحاب الحسـ ٓ يؼقلقن ذلؽ. وقال حدثـ :غقر حديث طـ الحسـ

ا، فنذا قال حدثـا ففق ثؼة، وكان طػان يقثؼف. وقال َأبق حاتؿ: هق أحب َأبق زرطة: يدلس كثقرً 

إلل مـ الربقع بـ صبقح، وكان طػان يرفعف ويقثؼف، وقال: كان مـ الـساك. وقال ابـ َطِدي: 

وقال بعض العؾؿاء: كان جده َأبق أمقة مقلك لعؿر بـ  طامة أحاديثف أرجق أن تؽقن مستؼقؿة.

فؽاتبف فلدى إلقف كتابتف، فلصؾؼ لف مائتل درهؿ. وسئؾ َأحؿد طـ مبارك وأشعث،  ،الخطاب

 اهـ. « كان الؿبارك يدلس.. !ؿافُ بَ فؼال: ما أقرَ 
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 .الؿذكقر أطاله بالؾػظ مرفقًطاالعباس طـ ، إحـػ بـ ققسطـ ، (1)الحسـطـ 

كؿا ؛ والؿبارك فقف ضعػ، الحسـ مدلس وقد طـعـف، سـده ضعقػوهذا 

 فؼال:، الَفْقَثؿلأطؾف  وبف، اتؼدم مرارً 

 .«وقد ضعػف الجؿفقر، وفقف مبارك بـ فضالة، رواه البزار»

، يف هذه الروايةكؿا ؛ فؿرة رفعف، ومع ضعػف فؼد اضطرب يف روايتف قؾت:

 «حديث طؾل بـ الجعد» رواه البغقي يفكؿا ؛ عباسلا طؾكوقػف أومرة 

طـ ، الؿبارك بفطـ  وكذلؽ رواه جؿاطة، بل حاتؿأوابـ ، (14/174/1)

  قال البزار.كؿا ؛ العباس مقققًفا

 :(1/37) قال الحافظ ابـ كثقرو

 . «(1)وأصح وهذا أشبف»

 (:3/97) قال الزرقاين

ُققصلوتعؼبف »  .«مرفقًطافلخرجف البزار طـف ، ا قد رفعف مرةبلن مباركً  الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 رجؿة: الحسـ بـ أبل الحسـ البصري: ( ت1114)

الحسـ بـ أبل الحسـ البصري، واسؿ أبقف: يسار، بالتحتاكقة والؿفؿؾة، إكصاري مقٓهؿ، »

ا ويدلس، قال البزار: كان يروي طـ جؿاطة لؿ يسؿع ثؼة فؼقف فاضؾ مشفقر، وكان يرسؾ كثقرً 

ز ويؼقل: حدثـا وخطبـا، يعـل ققَمف الذيـ ُحد   ثقا وُخطبقا بالبصرة، هق رأس أهؾ مـفؿ فقتجقَّ

 اهـ. « الطبؼة الثالثة، مات سـة طشر ومائة، وقد قارب التسعقـ. ع

 يعـل الققػ.  (1)
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ؼبؾ ا لقس بالحافظ الضابط حتك تُ ٕن مباركً ؛ ب ضعقػوهذا تعؼ   :قؾت

 ...ٓ يخػك.كؿا ؛ بؾ اضطرابف يف روايتف دلقؾ طؾك ضعػف، زيادتف طؾك كػسف

لقس فقفا ما يصؾح أن يحتج ؛ كؾفا ضعقػة الَحِديثفطرق هذا ؛ وبالجؿؾة

سرائقؾقات رواها بعض إهنا أوالغالب ، ا مـ بعضوبعضفا أشد ضعػً ، بف

 .أخطل يف رفعفا بعض الضعػاء، ترخًصاالصحابة 

 بؼقلف:: «الؿقاهب» يف الؼسطالينلضعػف  وقد أشار

 .«إن صح»

 فؼال:: $ وهؿ الزرقاين $ األَل َباكِل بق ـ

مـ  الَحاِكؿعباس رواه ال ن حديثأوزطؿ ، هبذه الطرق تعؼبف الزرقاينو

َهبِلوقال ، وصححف طؾك شرصفؿا، صرق طـف  .صحقح: الذَّ

سقليت التـبقف طؾقفا طـد الؽالم طؾك حديث ، ويف هذا الزطؿ أوهام كثقرة

 .(1)(441) العباس بالؾػظ أخر رقؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه األوهام فؼال:  $ذكر األلباين  (1)

 (: 1/24« )شرح الؿقاهب»يف  وأما ققل الزرقاين» 

رواه الحاكؿ مـ صرق طـ العباس، وقال: صحقح طؾك شرصفؿا. وقال الذهبل: صحقح. » 

 «.ورواه ابـ مردويف طـ أبل هريرة؛ قال ابـ كثقر: وفقف الحسـ بـ ديـار؛ مرتوك. وشقخف مـؽر

 فػقف أوهام:  

 : أكف لقس لف طـد الحاكؿ إٓ هذه الطريؼ.األول
= 
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 : (3/98) الزرقاين قالثؿ 

، أكف حسـ الَحِديثفلقؾ مراتب ، اففذه أحاديث يعضد بعضفا بعًض »

َهبِلو الَحاِكؿفؽقػ وقد صححف   !«الذَّ

َهبِل قؾت:  سقليت بقاكف.كؿا ، يف تصحقحف ؿَ وهِ  الَحاِكؿو .لؿ يصححف الذَّ

بؾ ، سرائقؾقاتإواحتؿال كقن متقهنا ، واضطراب، والطرق فقفا ضعػ

، ففذا كؾف يؿـع مـ الؼقل بلن بعضفا يعضد بعًضا، سبؼكؿا ؛ هق الغالب

وابـ ، كشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة؛ قد ذهب الؿحؼؼقن مـ العؾؿاءو ٓسقؿاو

قال  ،ڠن الصقاب يف الذبقح أكف إسؿاطقؾ أ وغقرهؿ إلك، وابـ كثقر، الؼقؿ

 :(1/11) «الزاد» يف ابـ الؼقؿ

وسؿعت شقخ ، افباصؾ بلكثر مـ طشريـ وجفً ؛ ما الؼقل بلكف إسحاقوأ»

أهؾ طـ  كيؼقل: هذا الؼقل إكؿا هق متؾؼَّ  -قدس الل روحف-اإلسالم ابـ تقؿقة 

، رهؽْ ن يذبح ابـف بِ أن الل أمر إبراهقؿ أفقف  فنن، كتاهبؿمع أكف باصؾ بـص ، الؽتاب

ر ؽْ وٓ يشؽ أهؾ الؽتاب مع الؿسؾؿقـ أن إسؿاطقؾ هق بِ . وحقده :ويف لػظ

م أر والل تعالك قد بشَّ ، ن يؼال: إن الذبقح إسحاقأ.. وكقػ يسقغ .أوٓده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 طؾك شرصفؿا. : أكف إكؿا صححف مطؾًؼا، لؿ يؼؾ:الثاين

: أن ابـ كثقر إكؿا أطؾ بؿا كؼؾف الزرقاين طـف حديَث العباس الذي قبؾف هذا، وأما طؾة الثالث

اهـ. « حديث أبل هريرة؛ ففل طبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ؛ كؿا تؼدم قبؾ ثالثة أحاديث

 (. 1/511« )السؾسؾة الضعقػة»



   
 262 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

إلبراهقؿ لؿا أتقه الؿالئؽة أهنؿ قالقا طـ  فؼال تعالك، وبابـف يعؼقب، إسحاق بف

ىئ ی ی ی  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ :بالبشرى

فؿحال أن يبشرها بلكف يؽقن ، [02، 00 :]هو د ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ

وتصقيب ، أخرى يف إبطال أكف إسحاق وجقًهاذكر ثؿ  .«يلمر بذبحف..ثؿ ، لف ولد

 اهـ. (1)«فؾقراجعفا مـ شاء، أكف إسؿاطقؾ

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 515-1/514« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامزىعِنوٌامحاوي

َىستصِيبٌمنشيذٌامػالوثٌ
ْ
خ
َ
ٌ$ٌشاكصٌأ

ٌ$ٌتصِيبٌمإلوامٌامضركاين

  لِْسلَة»( نو 337) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ْقَطانُ ، إِنَّ ِجْبِريَؾ َذَهَب بِنِْبَراِهقَؿ إَِلك َجْؿَرِة اْلَعَؼَبةِ » َفَرَماُه ، َفَعَرَض َلُف الشَّ

ا، َفَساَخ ، بَِسْبِع َحَصَقاٍت  َبِقِف: َيا ، َأَراَد إِْبَراِهقُؿ َأْن َيْذَبَح اْبـَُف إِْسَحاَق  َفَؾؿَّ
ِ
َقاَل ٕ

َٓ َأْضَطِرُب  ـْ َدمِل إَِذا َذَبْحَتـِل، َأَبِت! َأْوثِْؼـِل 
هُ ، َفَقـَْتِضَح َطَؾْقَؽ مِ ا َأَخَذ ، َفَشدَّ َفَؾؿَّ

ْػَرةَ  ـْ َخْؾِػفِ ؛ َفَلَراَد َأْن َيْذَبَحفُ ، الشَّ
 ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ :ُكقِدَي مِ

 .«[203، 207]الصافات: 

 :$ األَل َباكِلقال 

( مـ صريؼ حؿاد بـ 1425رقؿ ) َأْحَؿدأخرجف . ضعقػ بفذا السقاق»

 .اابـ طباس مرفقطً طـ ، سعقد بـ جبقرطـ ، (1)ططاء بـ السائبطـ ، سؾؿة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العالؿقة( -4/43« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: ططاء بـ السائب بـ يزيد الثؼػل: 5454)

خ متابعة: ططاء بـ السائب بـ يزيد الثؼػل، أبق َزْيد الؽقيف، أحد طؾؿاء التابعقـ. روى طـ:  7»
= 
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ب  ق خخطل الزرقاين و $ األَل َباكِلصق  َؿد الش  : -ا اهللؿرحؿف- شاكر َأح 

 ؼال:ف

ن ططاء بـ السائب كان أوطؾتف ، رجالف كؾفؿ ثؼات، وهذا إسـاد ضعقػ

 فؼقل الزرقاين يف، اوقبؾفا أيًض ، وسؿع مـف حؿاد يف هذه الحالة، قد اختؾط

ْقخو، (1/23) «شرح الؿقاهب»  :«الؿسـد» شاكر يف تعؾقؼف طؾك َأْحَؿد الشَّ

 .ؿغقر مسؾَّ ؛ «إسـاده صحقح»

ْقخطـ  ومـ الؿعروف أكف يحتج يف تصحقح هذا السـد بلن  َأْحَؿد الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

حدث طـف: سػقان الثقري والـاس، وتغقر  طبد الل بـ أبل أوىف، وأكس، ووالده، وجؿاطة.

 بَلَخرة، وساء ِحْػظة.

ـْ سؿع مـف حديًثا لؿ يؽـ بشلء. وقال يحقك:  ـْ سؿع مـف قديًؿا ففق صحقح، وَم قال أحؿد: َم

ٓ ُيحتج  بف. وقال أحؿد ابـ أبل خقثؿة، طـ يحقك: حديثف ضعقػ، إٓ ما كان طـ شعبة، 

حؿاد بـ زيد مـ ططاء بـ السائب قبؾ أن يتغقر. وقال وسػقان. وقال يحقك بـ سعقد: سؿع 

 البخاري: أحاديث ططاء بـ السائب الؼديؿة صحقحة.

بقعل ططاء بـ السائب فؼال: ما فعؾ ططاء، إكف مـ البؼايا.  وقال ابـ طققـة: ذكر أبق إسحاق السَّ

بـ حـبؾ:  قؾت: وقد حدث طـف يحقك بـ سعقد الؼطان؛ وهق أقدم شقخ طـده وفاة. وقال أحؿد

ـْ سؿع مـف قديًؿا كان صحقًحا، وكان يختؿ كؾ  ططاء بـ السائب ثؼة ثؼة؛ رجؾ صالح، وَم

لقؾة. وقال أبق حاتؿ: محؾف الصدق قبؾ أن يخؾط. وقال الـسائل: ثؼة يف حديثف الؼديؿ، لؽـف 

 تغقر، ورواية شعبة والثقري وحؿاد بـ زيد، طـف، جقدة. وقال أبق بؽر بـ طقاش: كـُت إذا

ة، رأيت أثر البؽاِء طؾك خدودهؿا. وروى أبق خقثؿة، رأيُت ططاء بـ السائب، وِضرار بـ ُمرَّ 

طـ أبل بؽر بـ طقاش، طـ ططاء بف السائب، قال: مسح رأسل طؾل رضك الل طـف ودطا لل 

  اهـ.« إلك سـة ست وثالثقـ ومَِئة، فعؾك هذا يؽقن قد شارف مَِئة سـة.. لبالربكة. قؾت: وبؼ
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 ذكر ذلؽ يف غقر ما مقضع مـ تعؾقؼف طؾك، سؿع مـ ططاء قبؾ آختالط حؿاًدا

بعض طـ  «هتذيب التفذيب» وهق ذهقل طؿا ذكره الحافظ يف، وغقره «الؿسـد»

فال يجقز حقـئذ تصحقح حديثف إٓ بعد ، أيًضا كف سؿع مـف يف آختالطأإئؿة 

 .ـ أكف سؿع مـف قبؾ آختالطتبق  

ابـ طباس طـ ، صريؼ أخرى( مـ 1/711) الَحاكِؿأخرجف  الَحِديثو

َهبِلووافؼف ، وصححف طؾك شرط مسؾؿ، رفعف دون قصة الذبح  .الذَّ

، وفقف الؼصة، طـف أتؿ مـف صريؼ ثالث( مـ 1414رقؿ ) َأْحَؿدوأخرجف 

الذبقح » :تؼدم بقاكف يف حديثلؿا ؛ وهق الصقاب، وفقف تسؿقة الذبقح إسؿاطقؾ

 اهـ. (1)«(441) رقؿ «إسحاق

 

 

JI IK 
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 (. 511-1/511« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامزىعوٌامتاظع

ٌ$ٌغتسٌاهللٌتصِيبٌمنداكهٌأيب

ِتيتصِيبٌمندافظٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 342) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

اءُ » ا َحَؿَؾْت َحقَّ َٓ - َصاَف بَِفا إِْبؾِقُس ؛ َلؿَّ قِف  -َيِعقُش َلَفا َوَلدٌ َوَكاَن  َفَؼاَل: َسؿ 

ْتُف َطْبَد الَحاِرِث ، َطْبَد الَحاِرِث  ْقَطاِن ، َفَعاَش ، َفَسؿَّ ـْ َوْحِل الشَّ
َوَكاَن َذلَِؽ مِ

 .«َوَأْمِرهِ 

 :$ األَل َباكِلقال 

وابـ ، (1/575) الَحاكِؿو، (بقٓق-1/131) خرجف الرتمذي. أضعقػ»

وغقرهؿ مـ صريؼ طؿر بـ ، (5/11) َأْحَؿدو، (153/1) «إمالل» بشران يف

 :قال الرتمذي! واسؿرة بـ جـدب مرفقطً طـ ، (1)الحسـطـ ، قتادةطـ ، إبراهقؿ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/731« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: الحسـ بـ يسار: 1342)

 ع: الحسـ بـ َيسار، مقلك إَكصار، سقد التابعقـ يف زماكف بالبصرة.»

ا يف العؾؿ والعؿؾ، طظقؿ الؼدر... كعؿ؛ كان الحسـ كثقر كان ثؼة يف كػسف، حجة، رأًس 
= 
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 .«قتادةطـ ، ٓ كعرفف إٓ مـ حديث طؿر بـ إبراهقؿ، حديث حسـ غريب»

َهبِلوالذي وافؼف طؾقف  $ الَحاكِؿخطل  $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: $ الذ 

 :الَحاكِؿقال و

َهبِل ووافؼف، «صحقح اإلسـاد»  !الذَّ

، الحسـ يف سؿاطف مـ سؿرة خالف مشفقر فنن، قالقاكؿا  ولقس :قؾت

َهبِلقال و .ولؿ يصرح بسؿاطف مـ سؿرة، هق مدلسثؿ   يف ترجؿتف يف الذَّ

 :«الؿقزان»

ضعػ ؛ «طـ فالن»: فنذا قال يف حديث، الحسـ كثقر التدلقس كان»

 .«احتجاجف

، ( بتػرد طؿر بـ ابراهقؿ4/1411) «الؽامؾ» وأطؾف ابـ طدي يف :قؾت

 وقال:

 .«وهق مع ضعػف يؽتب حديثف، قتادة مضطربطـ  وحديثف»

 گ ک﴿ :سر بف ققلف تعالكالذي فُ  الَحِديثومؿا يبقـ ضعػ هذا 

ن الحسـ كػسف أ؛ أية [260]األعراف:  ﴾ ...ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

التدلقس، فنذا قال يف حديث: طـ فالن، ُضع ػ سؿاُطف. وٓ سقؿا طؿـ ققؾ: إكف لؿ يسؿع 

 اهـ. « مـفؿ، كلبل هريرة، وكحقه، فعدوا ما كان لف طـ أبل هريرة يف جؿؾة الؿـؼطع. والل أطؾؿ
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 .لؿا طدل طـف؛ امرفقطً  صحقًحافؾق كان طـده ، فسر أية بغقر ما يف حديثف هذا

 فؼال يف تػسقرها:

 .«ولؿ يؽـ بآدم، كان هذا يف بعض أهؾ الؿؾؾ»

 قال:ثؿ ، ( مـ صرق طـف145-1/147) ذكر ذلؽ ابـ كثقر

وهق مـ أحسـ ، الحسـ أكف فسر أية بذلؽطـ ، صحقحة َأَساكِقدوهذه »

 ف كػقس.فنك، تؿام كالمف . واكظر«وأولك ما حؿؾت طؾقف أية، التػاسقر

 اهـ. (1)«( ٓبـ الؼقؿ117 ص) «التبقان يف أقسام الؼرآن» وكحقه يف
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 . (514-1/511« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنتعام

ِشريتصِيبٌمندافظٌ
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

  لِْسلَة»( نو 346) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ُؿ بَ ، اِجؿُ طَ قُم إَ ا َتؼُ قا َكؿَ قمُ ٓ َتؼُ »  .«ًضاعْ ا بَ ُضفَ عْ ُيَعظ 

 :$ األَل َباكِلقال 

 خرجف أبق داودأ وجفالة.، وضعػ، . ويف إسـاده إضطرابضعقػ»

 ي يفزِ مُ رْ فُ امَ والرَّ ، ( مـ صريؼ طبد الل بـ كؿقر5/154) َأْحَؿدو، (1/471)

؛ يحقك بـ هاشؿطـ ، (71/1) «الػقائد»تؿام يف و، (17 ص) «الػاصؾ»

، (1)أبل مرزوقطـ ، (1)سب  َد أبل العَ طـ ، أبل العـبسطـ ، مسعرطـ ، كالهؿا

 :أبل أمامة قالطـ ، أبل غالبطـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 424/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )141)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ترجؿة: ُتَبْقع: 

ُتَبْقع، بؿثـاة ثؿ مقحدة، مصغر، ابـ سؾقؿان، أبق الَعَدبَّس، بػتح العقـ والدال الؿفؿؾتقـ »

 ـ. اه« د ق وتثؼقؾ الؿقحدة بعدها مفؿؾة، وهق بؽـقتف أشفر، مجفقل، مـ السادسة.

/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ 141)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 مرزوق:  ل( ترجؿة: أب3454)

 اهـ. « ق د ـ، مـ السادسة، وٓ يعرف اسؿف.أبق مرزوق، طـ أبل غالب، طـ أبل أمامة، لق  »
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 فذكره. ...:فؼال، فؼؿـا إلقف، اا طؾك طًص ئً متقك   ملسو هيلع هللا ىلص خرج طؾقـا رسقل الل

مـفؿ ، أبلطـ ، أبلطـ ، أبلطـ ، مسعرطـ ، سػقانطـ ، َأْحَؿدثؿ أخرجف 

 أبل أمامة بف.طـ ، أبق غالب

سػقان طـ ، (24/1) «يف الدطاء الرتغقب»ورواه طبد الغـل الؿؼدسل يف  

أبل طـ ، أبل الَعـَْبسطـ ، أبل مرزوقطـ ، مسعر بـ كدامطـ ، بـ طققـة

 أبل أمامة.طـ ، الَعَدبَّس

( مـ 41/115/1) «مسـده»والروياين يف ، (5/151) َأْحَؿدثؿ أخرجف 

أبل خؾػ: ثـا أبق مرزوق طـ ، مسعر: ثـا أبق الَعَدبَّسطـ ، صريؼ يحقك بـ سعقد

 .«إطاجؿ»بدل  «القفقد»قال: قال أبق أمامة. وقال الروياين: 

أبل طـ ، مسعرطـ ، ( مـ صريؼ وكقع1/741) وأخرجف ابـ ماجف

 أبل أمامة.طـ ، أبل وائؾطـ ، مرزوق

فؽقػ وأبق ، الَحِديثيؽػل وحده يف تضعقػ  وهذا اضطراب شديد

 !؟(1)«التؼريب» قال الحافظ يفكؿا ؛ مرزوق لقـ

َهبِلوقال    :«الؿقزان» يف الذ 

 .(1)«قال ابـ حبان: ٓ يجقز آحتجاج بؿا اكػرد بف»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرزوق.  ل( ترجؿة: أب3454/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )141)ص« تؼريب التفذيب»اكظر:  (1)

( ترجؿة: 2311صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-5/134« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 مرزوق.  لأب
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؛ ساقف مـ صريؼ ابـ ماجفثؿ ، مـ الطريؼ إول الَحِديثثؿ ساق لف هذا 

 قال:ثؿ ، (أبل وائؾ) :بدل (أبل العدبس) أكف قال: إٓ

أبل طـ  :بدل .وائؾأبل طـ  :ويف بعض الـسخ، وهذا غؾط وتخبقط» 

 .«العدبس

 (1)«التؼريب»و، لؾذهبل (1)«الؿقزان» يفكؿا ؛ س مجفقلبَّ دَ وأبق العَ 

 .(1/131) «تخريج اإلحقاء» يف الِعراقلالحافظ  الَحِديث وبف أطؾَّ ، ٓبـ حجر

بف الُؿـ ِذريما أخطل فقف  $ األَل َباكِلبق ـ   فؼال:، وصق 

وهل الجفالة والضعػ -الحؼقؼقة  الَحِديثطؾة طـ  الُؿـِْذريوقد ذهؾ 

( بلبل 3/24) «مختصر الســ» ف يفؾ  عِ فذهب يُ ، -ضطراب الذي فصؾتفوآ

والراجح طـدي أكف حسـ ، وهل مختؾػة، فذكر أققال العؾؿاء فقف، (4)غالب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ترجؿة: 1144صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/444« )مقزان آطتدال»اكظر:  (1)

 الَعَدبَّس.  لُتَبْقع أب

 ( ترجؿة: ُتَبْقع. 424/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )141)ص« تؼريب التفذيب»اكظر:  (1)

قة( ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العالؿ-1/744« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (4)

ر، أب1411)  غالب: ل ( ترجؿة: َحَزوَّ

ر، َأبق غالب. طـ َأبل ُأمامة.»  د ت ق: َحَزوَّ

ضعػف الـسائل. وقال ابـ حبان: ٓ يحتج بف. وقد صحح لف الرتمذي. وققؾ: اسؿف سعقد، يليت 

 اهـ.« يف الؽـك أيضا

 صبعة دار الرسالة العالؿقة(:  -5/145« )مقزان آطتدال»يف الؽـل مـ  $وترجؿ لف الذهبل 

ر. وققؾ: (1411)د ت ق: أبق غالب: صاحب أبل أمامة. حزور. مر »  ، وققؾ: سعقد بـ الحَزوَّ
= 
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 «الرتغقب والرتهقب» ما يفوأ، شقًئاهاهـا  الُؿـِْذريولؿ يرجح ، الَحِديث

 فؼال بعد أن طزاه ٕبل داود وابـ ماجف:؛ (4/112-141)

، «مختصر الســ» فقف كالم صقيؾ ذكرتف يف، فقف أبق غالب، وإسـاده حسـ»

 .«وقد صحح لف الرتمذي وغقره، والغالب طؾقف التقثقؼ، وغقره

 .سبؼكؿا ؛ وطؾتف مؿـ دون أبل غالب، ضعقػ الَحِديثوالحؼ أن  قؾت:

وبقـ الؼقام إلقف ، حتراًمااالػرق بقـ الؼقام لؾرجؾ  $ األَل َباكِلوبق ـ 

 فؼال:: لحاجة

صحقح مـ حقث داللتف طؾك كراهقة الؼقام لؾرجؾ إذا  الَحِديثمعـك : كعؿ

 :ڤفؼال أكس بـ مالؽ ، وقد جاء يف ذلؽ حديث صحقح صريح، دخؾ

وكاكقا ٓ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ما كان شخص يف الدكقا أحب إلقفؿ رؤية مـ رسقل الل»

 .«لف لؿا يعؾؿقن مـ كراهقتف لذلؽيؼقمقن 

، (7/4) والرتمذي، (141ص) «إدب الؿػرد» أخرجف البخاري يف

 يف أيًضا َأْحَؿدو، «إحاديث الؿختارة»والضقاء الؿؼدسل يف ، وصححف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 اهـ.« كافع. فقف شلء

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -117)ص« تؼريب التفذيب»يف  $وقال ابـ حجر 

 الب: غ ل( ترجؿة: أب3123)

ر، وققؾ :أبق غالب، صاحب أبل أمامة، بصري، كزل أصبفان، ققؾ» سعقد بـ  :اسؿف َحَزوَّ

 اهـ. « 7كافع، صدوق يخطئ، مـ الخامسة. بخ :الحزور، وققؾ
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تراه كؿا ، ورواه آخرون، وسـده صحقح طؾك شرط مسؾؿ، (4/141) «الؿسـد»

 .(453) «الصحقحة»يف 

وهل الؿعصقمة مـ كزغات ، يؽره هذا الؼقام لـػسف ملسو هيلع هللا ىلص فنذا كان الـبل

فؿا بال كثقر مـ ، ـ يخشك طؾقف الػتـةن يؽرهف لغقره مؿَّ أفبإحرى ، الشقطان

بؾ إن ، كال، كلكف أمر مشروع، ػقهوألِ ، الؿشايخ وغقرهؿ قد استساغقا هذا الؼقام

  ٓ الػرق بقـ طـ  ذاهؾقـ؛ «ؿ  كُ دِ ق  ك َس لَ قا إِ قمُ قُ » :ملسو هيلع هللا ىلص بؼقلف بعضفؿ لقستحبف مستد

، مثؾ: آستؼبال، وبقـ الؼقام إلقف لحاجة، وهق الؿؽروه، االؼقام لؾرجؾ احرتامً 

رواية  طؾقفويدل ، الصحقح الَحِديثوهق الؿراد هبذا ، إلطاكة طؾك الـزولوا

 لف بؾػظ: َأْحَؿد

، «الػتح» اه الحافظ يفوققَّ ، وسـده حسـ، «قهُ لُ زِ ك  لَ فَ ، ؿ  كُ دِ ق  ك َس لَ قا إِ قمُ قُ »

 .(14 رقؿ) «الصحقحة إحاديث سؾسؾة» يفوقد خرجتف 

دولؾشقخ الؼاضل طز الديـ طبد الرحقؿ بـ   الؼاهري الحـػل ُمحؿَّ

طـ  تذكرة إكام يف الـفل» :( رسالة يف هذا الؿقضقع أسؿاهاـه 351:ت)

 اهـ. (1)««..كشػ الظـقن» ؾبل يفحوإكؿا ذكرها كاتب ، لؿ أقػ طؾقفا، «الؼقام

 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 514-1/511« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنتعاموٌامدادي

ٌ$ٌغتسٌاهللٌتصِيبٌمنداكهٌأيب

  لِْسلَة»( نو 347) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ُة طَ اُل إُ  َتزَ َٓ » ُفُؿ ـْ ْؿ ُيْؼَبْض مِ ا لَ ٌث: مَ اَل ثَ  قِفؿْ ا َلْؿ َتْظَفْر فِ يَعٍة مَ رِ ك َش ؾَ مَّ

ارُ وَ ، َوَلُد الُخْبِث  قِفؿْ وَيْؽُثْر فِ ، ؿُ ؾْ العِ  ؼَّ ارُ مَ قا: وَ الُ وَن. قَ َيْظَفِر السَّ ؼَّ قَل ُس ا رَ وَن يَ ا السَّ

؟! قَ 
ِ
مَ قَن فِ قكُ ؽُ ٌر يَ َش اَل: بَ الل ـَ ا َتاَل ذَ إِ  ـَُفؿْ قْ بَ  ِحقَُّتُفؿْ قُن تَ اِن َتؽُ ل آِخِر الزَّ ْع  .«َقُقا الؾَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

زبان بـ طـ ، (4/742) َأْحَؿدو، (7/777) الَحاكِؿأخرجف . مـؽر»

 .اأبقف مرفقطً طـ ، سفؾ بـ معاذ بـ أكسطـ ، (1)فائد

بف $ الَحاكِؿخطل  $ األَل َباكِلذكر   فؼال:: وصق 

ْقخصحقح طؾك شرط » :الَحاكِؿقال و   .«قـالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/11« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ان بـ فائد: ( ترجؿة: َزبَّ 1411)

 ان بـ فائد. طـ سفؾ بـ معاذ، طـ أبقف. وطـف: الؾقث، وِرْشِديـ بـ سعد، وجؿاطة.د ت ق: َزبَّ »

يقكس: كان  ضعػف ابـ معقـ. وقال أحؿد: أحاديثف مـاكقر. وقال أبق حاتؿ: صالح. وقال ابـ

 اهـ. « طؾك مظالؿ مصر، وكان مـ أطدل وٓهتؿ. مات سـة خؿس وخؿسقـ ومَِئة
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َهبِل ورده  :بؼقلف الذ 

 .«ا لفَج وزبان لؿ يخر   .مـؽرقؾت: »

 :«التؼريب» قال الحافظ يف؛ وزبان قؾت:

 اهـ. (1)«(1)«مع صالحف وطبادتف الَحِديثضعقػ »
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( ترجؿة: 1235/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )114)ص« تؼريب التفذيب»اكظر:  (1)

 ان بـ فائد. َزبَّ 

 (.1/514« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتِنوٌامحاين

ٌ$ٌهللغتسٌاٌتصِيبٌمنداكهٌأيب

  لِْسلَة»نو  (348) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـُ الَقَزغِ » ـُ الَؿْؾعُ عُ ؾْ الؿَ ، ُهَق الَقَزُغ اب ـَ  انَ وَ رْ ل: مَ ـِ عْ يَ ؛ قنِ قُن اب  .«َؽؿِ الحَ  ب

 :$ األَل َباكِلقال 

مقلك طبد  (1)مقـاء( مـ صريؼ 7/742) الَحاِكؿأخرجف . مقضقع»

 طبد الرحؿـ بـ طقف قال:طـ ، الرحؿـ بـ طقف

فلدخؾ طؾقف ، فدطا لف ملسو هيلع هللا ىلص كان ٓ يقلد ٕحد مقلقد إٓ أتك بف الـبل»

 :الَحاِكؿفذكره. قال  «..:.فؼال، مروان بـ الحؽؿ

 .«صحقح اإلسـاد»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/717« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: مقـا بـ أبل مقـا: 3744)

ياحل. ٓ يدرى مـ هق. فنن كان مقلك ابـ طقف فساقط»  اهـ. « مقـا بـ أبل مقـا. طـ أبل العالقة الر 

رف ائرة الؿع/كسخة الشامؾة مقافؼة لطبعة دا1« )لسان الؿقزان»يف  $وقال ابـ حجر 

 ( ترجؿة: مقـاء بـ مقـاء: 721الفـد( ترجؿة رقؿ ) -الـظامقة 

 اهـ. « فان كان مقلك بـ طقف فساقط ،ٓ يدرى مـ هق ل،مقـاء بـ مقـاء طـ أبل العالقة الرباح»
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َهبِلورده   بؼقلف: الذ 

 .«كذبف أبق حاتؿ؛ مقـاءوٓ والل! قؾت: »

 :(14/1) «التاريخ والعؾؾ» يف كتاب قال ابـ معقـو قؾت:

 .«!؟ه اللدَ بعَ أَ  ـ مقـاءُ وربؿا قال: مَ ، لقس بثؼة وٓ ملمقن»

 وقال يعؼقب بـ سػقان:

 اهـ. (1)««..يجب أن ٓ يؽتب حديثف، وٓ ملمقن ثَِؼة غقر»

 

 

 

JI IK 
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 (. 1/517« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتِنوٌامحامث

ٌ$ٌتصِيبٌمإلوامٌشيذٌاإلظالمٌامتزاري

  لِْسلَة»( نو 354) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـِ الجَ ك آَدَم مِـ صِ الَ عَ تَ  َخَؾَؼ اللُ »  .«اِء الَجـَّةِ ؿَ َطَجـَُف بِ وَ ، ابَِقةِ ق

 :$ األَل َباكِلقال 

تاريخ » طساكر يف( وطـف الحافظ ابـ 3/1) «الؽامؾ» أخرجف ابـ طدي يف. مـؽر»

هشام بـ طؿار: أكا القلقد طـ ، (11/1) «الؿجؿقع» الضقاء يفوكذا ، (1/112) «دمشؼ

 مرفقًطا.أبل هريرة طـ ، الؿؼربيطـ ، (1)إسؿاطقؾ بـ رافعطـ ، بـ مسؾؿا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قة( ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العالؿ-1/115« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: إسؿاطقؾ بـ رافع: 314)

ت ق: إسؿاطقؾ بـ رافع؛ مدين معروف. كزل البصرة، وحدث طـ الؿؼربي والؼرضل. وطـف »

 وكقع ومؽل وصائػة. ضعػف َأحؿد ويحقك وجؿاطة. وقال الدارقطـل وغقره: مرتوك الحديث.

الرتمذي قال: ضعػف بعض أهؾ قس بوقال ابـ َطِدي: أحاديثف كؾفا مؿا فقف كظر... ومـ تؾ

ا، يعـل الُبخاري، يؼقل: هق ثؼة مؼارب الحديث. قؾت: مات قبؾ العؾؿ. قال: وسؿعت محؿدً 

 اهـ. « الخؿسقـ ومَِئة

/صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ 114)ص« تؼريب التفذيب»يف  $وقال ابـ حجر 

 ( ترجؿة: إسؿاطقؾ بـ رافع: 771)
= 
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= 

إكصاري الؿدين، كزيؾ البصرة، يؽـك أبا رافع، ضعقػ الحػظ،  إسؿاطقؾ بـ رافع بـ طقيؿر»

 اهـ.« مـ السابعة، مات يف حدود الخؿسقـ. بخ ت ق

مـفج اإلمام أبل طبد الرحؿـ الـسائل يف الجرح والتعديؾ »جؿع الدكتقر قاسؿ طؾل سعد يف 

طقؾ بـ ( أققال أئؿة الجرح والتعديؾ يف إسؿا3355-3319)ص « وجؿع أققالف يف الرجال

 : رافع: فؼال

أبق رافع إكصاري،  ،بخ ت ق: إسؿاطقؾ بـ رافع بـ ُطَقْيؿر، ويؼال: ابـ أبل ُطَقْيؿر – 54»

ويؼال: الُؿزين مقٓهؿ، الؿدين، ثؿ البصري، الؼاص. قال الـسائل: مرتوك الحديث. وقال 

 ا: ضعقػ.ا: لقس بشلء. وقال أيًض ا: لقس بثؼة. وقال أيًض أيًض 

ذكره البخاري فقؿـ مات ما بقـ سـة طشر ومئة » (:2/89« )تفذيب الؽؿال» قال الؿزي يف

هذا سبؼ قؾؿ، »( بؼقلف: 1/125« )هتذيب التفذيب»فتعؼبف ابـ حجر يف «. إلك خؿسقـ ومئة

والل  ،«التاريخ إوسط»وصقابف: ما بقـ سـة طشر ومئة إلك سـة طشريـ ومئة، كذا هق يف 

 «.أطؾؿ

 «.مات قبؾ الخؿسقـ ومئة(: »1/114« )ان آطتدالمقز»وقال الذهبل يف 

 «.مات يف حدود الخؿسقـ(: »114« )تؼريب التفذيب»وقال ابـ حجر يف 

ٕن صبؼتف بالـظر إلك شققخف  ؛«التؼريب»الصقاب ما ذكره الذهبل، وابـ حجر يف  ويظفر أنَّ 

 وتالمذتف ٓ تحتؿؾ وفاتف يف حدود العشريـ ومئة. وقد مات إسؿاطقؾ بالؿديـة.

 أققال الـؼاد فقف، ودراستفا، وبقان الراجح مـفا: 

: قال ابـ الؿبارك: لقس بف بلس، ولؽـف يحؿؾ طـ هذا وهذا، ويؼقل: الؿقثؼقن والؿعدلقن-أ

اري يف رواية الرتمذي: هق ثؼة مؼاَرُب الحديث؛ وقال الساجل: بؾغـل، وكحق هذا؛ وقال البخ

 ؿ.فِ ـ يف الحديث، يَ صدوق، لق  

ا طـ إسؿاطقؾ بـ رافع ثَ س: لؿ أسؿع يحقك وٓ طبد الرحؿـ حدَّ : قال الػالَّ الؿجرحقن -ب

بشلء قط؛ وقال ابـ سعد: وكان كثقر الحديث، ضعقًػا، وهق الذي روى حديث الصقر بطقلف؛ 

بـ معقـ يف رواية الدوري: لقس بشلء؛ ويف رواية الَؽْقسج، ومعاوية بـ صالح، وابـ وقال ا

الُجـَْقد، وابـ أبل مريؿ: ضعقػ. زاد ابـ أبل مريؿ: الحديث؛ وقال أحؿد بـ حـبؾ يف رواية 
= 
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= 

أبل صالب، وَحـْبؾ بـ إسحاق: ضعقػ. زاد أبق صالب: الحديث. وزاد حـبؾ: مـؽر الحديث؛ 

يف حديثف ضعػ؛ وقال العجؾل:  ضعقػ؛ وقال الػالس: مـؽر الحديث، وقال ابـ طؿار:

ضعقػ الحديث؛ وقال أبق داود يف رواية أجري: لقس بشلء، سؿع مـ الزهري فذهبت 

كتبف، فؽان إذا رأى كتاًبا قال: هذا قد سؿعتف؛ وقال الػسقي: إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ مؽل، 

خضر بصري، وصؾحة بـ طؿرو مؽل، ومحؿد بـ أبل حؿقد مديـل، وصالح بـ أبل إ

وإسؿاطقؾ بـ رافع: فقفؿ ضعػ، لقسقا بؿرتوكقـ، وٓ يؼقم حديثفؿ مؼام الحجة؛ وقال أبق 

حاتؿ: هق أبق رافع الضعقػ الؼاص؛ وقال أيًضا: مـؽر الحديث؛ وقال الرتمذي: قد ضعػف 

خراش،  بعض أصحاب الحديث، وسؿعت محؿًدا يؼقل: هق ثؼة مؼارب الحديث؛ وقال ابـ

وطؾل بـ الحسقـ بـ الجـقد: مرتوك. زاد ابـ الجـقد: الحديث؛ وقال البزار: لؿ يؽـ بثؼة وٓ 

حجة؛ ويف كتاب ابـ الجارود: لقس بشلء؛ وقال أبق طؾل الطقسل: ضعػف بعض أهؾ العؾؿ؛ 

وقال ابـ حبان: كان رجاًل صالًحا، إٓ أكف يؼؾب إخبار حتك صار الغالب طؾك حديثف 

قر التل تسبؼ إلك الؼؾب أكف كان كالؿتعؿد لفا؛ وقال ابـ طدي: وأحاديثف كؾفا مؿا فقف الؿـاك

أكف يؽتب حديثف يف جؿؾة الضعػاء؛ وقال أبق أحؿد الحاكؿ: لقس بالؼقي طـدهؿ؛  كظر، إٓ

وقال الدارقطـل: مرتوك؛ وقال ابـ حزم: ٓ يحتج بف؛ وقال ابـ طبد الرب: هق طـدهؿ ضعقػ 

ا، مـؽر  الحديث، لقس بشلء؛ وقال الخطقب: كان ضعقًػا؛ وقال ابـ الؼطان: تركف جؿاطة جد 

ا؛ ويف «الؿغـل يف الضعػاء»مـ أهؾ العؾؿ؛ وقال الذهبل يف  : «ديقان الضعػاء»: ضعػقه جد 

: ضعقػ واه؛ وقال مغؾطاي: وقال محؿد بـ أحؿد الؿؼدمل «الؽاشػ»مرتوك الحديث؛ ويف 

 ر: لقس مـ القضاطقـ؛ وقال ابـ حجر: ضعقػ الحػظ.لقس بالؼقي؛ وقال ابـ كثق

فؼد اختؾػ إئؿة يف الحؽؿ طؾك أبل رافع الؿدين الؼاص بقـ مقثؼ ومجرح. والصقاب فقف 

لقجقد الؿـاكقر الؽثقرة يف حديثف، وٕن بعض الـؼاد ذكر السبب يف لقـف، وغالب  ؛التجريح

 قـ يف حديثف.الؿعدلقـ يقجد يف كالمفؿ تصريح، أو إشارة إلك الؾ

وتقثقؼ البخاري الؿطؾؼ لف مخالػ مـ سائر الـؼاد الؿفرة كابـ معقـ، وأحؿد بـ حـبؾ، وابـ 

طؿار، والػالس، وأبل داود، وأبل حاتؿ، وغقرهؿ. وقد اكتؼد الذهبل الرتمذي لؼقلف: ضعػف 

 ومـ: »(1/114) «مقزان آطتدال»بعض أهؾ العؾؿ. مع أن الجؿاهقر طؾك ذلؽ، فؼال يف 
= 
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اسـده ضعقػ وهذا   .جد 

اَرُقْطـِلقال ؛ إسؿاطقؾ بـ رافع  وغقره: الدَّ

 .«الَحِديث َمْتُروك»

 : طديقال ابـ و

 .«أحاديثف كؾفا مؿا فقف كظر»

 «الؿقضقطات» أورده ابـ الجقزي يفومـ صريؼف ، الَحِديثهذا  ساق لفثؿ 

 وقال:، (1/121)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

يؼقل: هق  -يعـل البخاري- تؾبقس الرتمذي قال: ضعػف بعض أهؾ العؾؿ، وسؿعت محؿًدا

 «.ثؼة مؼاِرُب الحديث

ختؾػ الؿجرحقن يف تحديد الؿرتبة التل يستحؼفا، فبعضفؿ ترك حديثف، والبعض أخر اكؿا 

 جعؾف مـ الضعػاء الذيـ ٓ يطرح حديثفؿ، بؾ يؽتب لالطتبار.

-ولؿ يظفر لل بدقة تعققـ الؿرتبة التل يستحؼفا يف الجرح، وذلؽ ٕن غالب إئؿة  

حقـ  طـ وجقد ز مـ خاللفا الدرجة الؿعقـة، فضاًل ؿق  لؿ يذكروا إسباب التل تُ  -الُؿَجر 

كعبارة: مـؽر الحديث. حقث إن طؾؿاء الؿصطؾح جعؾقها  ؛إلػاظ الؿشؽؾة يف أحؽامفؿ

استعؿؾقها  -كلحؿد بـ حـبؾ، وأبل حاتؿ-ئؿة مـ إ اقػ. مع أن كثقرً مساوية لؼقلفؿ: ضع

فقؿـ أرادوا ترك حديثف هذا، ولؿ يتػؼ إماما الؿتلخريـ: الذهبل، وابـ حجر يف حؽؿفؿ طؾقف، 

 فالذهبل طده مـ الؿطروح حديثفؿ، وابـ حجر اكتػك فقف بؼقلف: ضعقػ الحػظ.

 وخالصة الؼقل:  

وهق أحد آراء الـسائل فقف.  -يف أسفؾ إحقال-اص ضعقػ الحديث ن أبا رافع الؿدين الؼأ

 اهـ.« والل أطؾؿ -كؿا هق سائر آراء أبل طبد الرحؿـ-وقد يؽقن مردود الحديث، أو مرتوكف 
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 .«والقلقد يدلس، َأْحَؿدإسؿاطقؾ ضعػف يحقك و؛ ٓ يصح»

ُققصلتعؼبف و  بؼقلف: «الملئ» يف الس 

، ثَِؼة قال: هقالبخاري أكف طـ  وكؼؾ، إسؿاطقؾ روى لف الرتمذيقؾت:»

 «.مؼارب لؾحديث

بو $ ما أخطل فقف البخاري $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: فصق 

ولؽـف ، ِثَؼة ٕن الرجؾ قد يؽقن يف كػسف؛ وهذا تعؼب ٓ صائؾ تحتف قؾت:

اوقد يسقء حػظف ، الحػظ ئسق فقسؼط ، حتك يؽثر الخطل يف حديثف جد 

 فؼد قال فقف ابـ حبان:، وإسؿاطقؾ مـ هذا الؼبقؾ، آحتجاج بف

إٓ أكف كان يؼؾب إخبار حتك صار الغالب طؾك ، صالًحا رجاًل كان »

 .«ؿد لفاالؿتعحديثف الؿـاكقر التل يسبؼ إلك الؼؾب أن كان 

، كلكف خػل طؾقف أمره؛ والبخاري، وضعػف آخرون، ولفذا تركف جؿاطة

 يف قال ابـ أبل حاتؿ. ولفذا معؾقم هقكؿا ؛ التعديؾ طؾك والجرح الؿػسر مؼدم

 :أبقفطـ ، (1/124) «العؾؾ»

 اهـ. (1)««..هذا حديث مـؽر»
 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 512-1/513« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتِنوٌامصاةع

ٌ(2)امشيػيامصدٌغىلٌانبٌامىطُصٌ

  لِْسلَة»( نو 355) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

يُؼقَن َثاَل » د  ـُ آلِ بِ َثٌة: َح الص 
اُر ُمْممِ  ۀ﴿( الَِّذي َقاَل: سيَ ) قٌب الـَّجَّ

ـُ آِل فِْرَطْقَن الَِّذي َقاَل: ، [10]يس:  ﴾ہ ہ ۀ
َوِحْزقِقُؾ ُمْممِ

ـُ َأبِل َصالٍِب  ،[18]غافر:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿   ْب
َوُهَق ، َوَطؾِل

 .«َأْفَضُؾُفؿْ 

 :$ األَل َباكِلقال 

ُققصلذكره . مقضقع»  مـ رواية أبل كعقؿ يف «الجامع الصغقر» يف الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾك شقعل ضال رد ط« مـفاج الؽرامة يف معرفة اإلمامة» ابـ الؿطفر الحؾل صاحب كتاب (1)

مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم » يف كتابف $وكؼضفا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ،شبفاتف

 ووصػ كتابف فؼال:  $وصػف شقخ اإلسالم  ،«الشقعة الؼدرية

مـفاج »، وهق خؾقؼ بلن يسؿك «مـفاج الؽرامة يف معرفة اإلمامة»وهذا الؿصـػ سؿك كتابف »

وهق مـ الذيـ لؿ يرد الل أن يطفر قؾقهبؿ، بؾ مـ أهؾ ، كؿا أن مـ ادطك الطفارة، «الـدامة

. «الجبت، والطاغقت، والـػاق كان وصػف بالـجاسة، والتؽدير أولك مـ وصػف بالتطفقر

 (. 1/11« )مـفاج السـة الـبقية»



   
 284 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

 الُؿـاويولؿ يتؽؾؿ طؾقف شارحف ، ابـ أبل لقؾكطـ ، وابـ طساكر، «الؿعرفة»

 غقر أكف قال:، بشلء

 .«رواه ابـ مردويف والديؾؿل»

 :ابـ تقؿقة قال شقخ اإلسالملؽـ 

 .«هذا حديث كذب»

َهبِلوأقره الحافظ  وكػك هبؿا ، (412 ص) «مختصر الؿـفاج» يف الذَّ

 .حجة

 فؼال:: كذب ابـ الؿطفر الشقعل $ األَل َباكِلبق ـ 

ا أن ابـ الؿطفر مـ أكاذيب الشقعة التل يؼؾد فقفا بعضفؿ بعًض  وإن

يف  $فلكؽره طؾقف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ، َأْحَؿدالشقعل طزاه يف كتابف لرواية 

 فؼال: ، رده طؾقف

وإكؿا ، أبًداوٓ رواه ، «الػضائؾ» وٓ يف، «الؿسـد» ٓ يف؛ َأْحَؿديروه لؿ »

د: حدثـا الحسـ بـ (1)الؽديؿلطـ ، زاده الؼطقعل حدثـا  :إكصاري ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/122« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

امل الُؽَديؿل: ( ترجؿة: مح4314)  ؿد بـ يقكس بـ مقسك الُؼرشل السَّ

امل الُؽَديؿل الَبْصري الحافظ. أحد الؿرتوكقـ.»  محؿد بـ يقكس بـ مقسك الُؼرشل السَّ

ل يف حجر زوج أمف روح بـ طبادة، فسؿع مـف، ومـ ب  ولد سـة خؿس وثؿاكقـ ومَِئة أو قبؾفا، ورُ 

 الطقالسل، والخريبل، والطبؼة.
= 
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بل ألرحؿـ بـ طبد ا طـ، خقفأطـ ، بل لقؾكأحدثـا ابـ  :(1)طؿرو بـ جؿقع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 بؽر الشافعل وأبق بؽر الؼطقعل، وخؾؼ.وطـف َأبق 

 : قال لل ابـ الؿديـل: طـدك ما لقس طـدي.قال الُؽَديؿل

 : كتبت طـ ألػ ومَِئة، وحججت، ورأيت َطبد الرزاق ولؿ أسؿع مـف.قال الُؽَديؿل

ـُ الؿعرفة ما ُوِجد طؾقف إٓ لصحبتف لؾشاذكقين.وقال َأحؿد بـ حـبؾ ـُ يقكس الُؽديؿل حس  : اب

 : قد اهتؿ الؽديؿل بالقضع.ابـ طديقال 

 : لعؾف قد َوَضع أكثر مـ ألػ حديث.وقال ابـ حبان

 : ادطك الرواية طؿـ لؿ َيَرهؿ، ترك طامة مشايخـا الرواية طـف.وقال ابـ طدي

بف مقسك بـ هارون، وقال َأبق طبقد اآلجري : رأيت أبا داود يطؾؼ يف الؽديؿل الؽذب. وكذا كذَّ

 والؼاسؿ الؿطرز.

 ا أكثر مـ مجؾسف.أما إسؿاطقؾ الخطبل فؼال بجفؾ: كان ثؼة، ما رأيت خؾؼً و

 : مات سـة ست وثؿاكقـ ومئتقـ، وقد كقػ طؾك الِؿَئة.قؾت

ـَ فقف الؼقَل إٓ مـ لؿ َيْخبُ   ر حالف.سئؾ طـف الدارقطـل فؼال: ُيتََّفؿ بَقضع الحديث، وما أحس

ا طـد الؼاسؿ بـ ؿطؾب الفاشؿل، قال: كـا يقمً ثؿ قال الدارقطـل: قال لل أبق بؽر أحؿد بـ ال

زكريا الؿطرز، فؿرَّ يف كتابف حديٌث طـ الؽديؿل، فامتـع مـ قراءتف، فؼام إلقف محؿد بـ َطبد 

أحب أن تؼرأه، فلبك. وقال: ُأجاثقف بقـ  ،الجبار، وكان أكثر طـ الؽديؿل، فؼال: أيفا الشقخ

 اهـ. « ؾك رسقلؽ وطؾك العؾؿاء..ا، وأققل: إن هذا كان يؽذب طيدي الل غدً 

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/152« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طؿرو بـ ُجؿقع: 1111)

طؿرو بـ ُجؿقع، طـ إَطؿش وغقره، ُيؽـك أبا الؿـذر، وققؾ: كـقتف َأبق طثؿان، كقيف، وكان »

 طؾك قضاء حؾقان.

كذبف ابـ َمِعقـ. وقال الدارقطـل وجؿاطة: مرتوك. وقال ابـ َطِدي: كان يتفؿ بالقضع. وقال 

 اهـ. « الُبخاري: مـؽر الحديث..
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 .ابقف مرفقطً أطـ ، لقؾك

معروف ؛ والؽديؿل .قال فقف ابـ طدي الحافظ: يتفؿ بالقضع؛ فعؿرو هذا

، يًؼاصد   تسؿقة غقر طؾل «الصحقح»قد ثبت يف ثؿ ، الَحِديثفسؼط  .بالؽذب

، ومعف أبق بؽر وطؿر وطثؿان ًداُح أُ د عِ َص  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل :«الصحقحقـ» فػل

 يٌؼ د  ِص وَ  ل  بِ  كَ ال  إِ  َؽ ق  ؾَ ا طَ ؿَ ! فَ ُد ُح أُ  ت  بُ اث  » :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل، فرجػ هبؿ

 .«..انِ قَد فِ َش وَ 

ولربؿا ، جاكبف الصقابفؼد ؛ اه مـ الؿعاصريـفؿـ ققَّ ، ضعػف وكؽارتف

 اإلكصاف أيًضا!

َهبِلوأقره   الَحِديثلؽـ طزو هذا ، (754 -751ص) «مختصره» يف الذَّ

 .(345) الَحِديثتحت  «الصحقحة» بقـتف يفكؿا ؛ الصحقح لؿسؾؿ وهؿ

 «جزء حديث الؽديؿل» ا يفبق كعقؿ أيًض أرواه  الَحِديثثؿ وجدت 

طؿرو بـ : حدثـا الحسـ بـ طبد الرحؿـ إكصاري: ثـا هؽذا وسـده، (41/1)

طـ ، بل لقؾكأطبد الرحؿـ بـ طـ ، أخقف طقسكطـ ، ابـ أبل لقؾكطـ ، جؿقع

 اهـ. (1)«اأبقف مرفقطً 

 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 541-1/541« )السؾسؾة الضعقػة» (1)



   
 287 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

ٌامعتِنوٌامزاوط

ٌ
َ
ٌامطيبٌٌامػالوثٌأيبٌُهٌوَ

س ٌ$ٌشىطٌامدقٌامػظيهٌآةاديٌُودىَّ

  لِْسلَة»( نو 359) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ـَ » ـْ َوالِِدِه وَوَلِدِه َوالـَّاِس َأْجَؿِعق

 .«ُكؾ  َأَحٍد َأَحؼ  بَِؿالِِف مِ

 :$ األَل َباكِلقال 

اَرُقْطـِلأخرجف . ضعقػ» ومـ صريؼف ، (7/145/111) «ســف» يف الدَّ

، (1)طبد الرحؿـ بـ يحقكطـ ، مـ صريؼ هشقؿ (11/412) «ســف» البقفؼل يف

 بؼقلف: وأطؾف البقفؼلمرفقًطا.  (1)حبان بـ أبل جبؾةطـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -524)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 لؽـاين: ( ترجؿة: يحقك بـ طبد الرحؿـ ا4527)

يحقك بـ طبد الرحؿـ الؽـاين، أو الؽـدي، أبق شقبة الؿصري، َقَؾبف هشقؿ، فؼال: طبد »

 اهـ. « الرحؿـ بـ يحقك، وهق صدوق، مـ السادسة. ق

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -172)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: ِحبَّان بـ أبل َجَبؾة: 1141)

أبل َجَبؾة، بػتح الجقؿ والؿقحدة، الؿصري، مقلك قريش، ثؼة، مـ الثالثة، مات سـة ِحبَّان بـ »

 اهـ. « خؿس وطشريـ ومائة. بخ :وققؾ ،اثـتقـ
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 .«حبان بـ أبل جبؾة الؼرشل مـ التابعقـ، هذا مرسؾ»

 .لؽـ الراوي طـف لؿ أطرفف، ثَِؼة وهق قؾت:

: فؼال، وذكر أن بعضفؿ قؾب اسؿف، وغقره «تاريخ البخاري» ثؿ طرفتف مـ

وهق ، (4/112) «ثؼاتف»أورده ابـ حبان يف هؽذا و، بـ طبد الرحؿـ يحقك

 ، «التقسقر» حؼؼتف يفكؿا ؛ طـدي صدوق

 فؼال:: $ الطقب ما وهؿ فقف العالمة أبق $ األَل َباكِلبق ـ 

أبق الطقب يف تعؾقؼف طؾك الدراقطـل أكف طبد الرحؿـ بـ وضـ العالمة 

كؿا ؛ هذا دمشؼل فنن، وهق وهؿ، َأْحَؿديحقك الصديف أخق معاوية بـ يحقك لقـف 

وذاك مصري يروي طـف ، هشقؿ يروي طـو، (11/171) «تاريخ ابـ طساكر» يف

 ...فالعؾة اإلرسال، ترىكؿا ؛ هشقؿ

يف طدم وجقب  الَحِديثطؾك مـ استدل بفذا  $ األَل َباكِلؼ ثؿ طؾ  

 فؼال:: التسقية بقـ األوالد يف العطقة

طؾك طدم وجقب التسقية  الَحِديثمـ الغرائب أن بعضفؿ استدل هبذا و

قال لبشر والد  ملسو هيلع هللا ىلص لؾحديث الصحقح أن الـبل خالًفا؛ بقـ إوٓد يف العطقة

 :-اوٓده غالمً أوكان أططك أحد - الـعؿان

 ـَ ق  قا بَ لُ دِ اط  وَ  قا اهللَ ؼُ ات  : فَ اَل قَ  .: اَل اَل ا؟ قَ َذ هَ  َؾ ث  مِ  كَ دِ لَ وَ  رَ ائِ َس  َت ق  طَ ط  أَ »

 .«ؿ  كُ دِ اَل و  أَ 
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، مـ حديث الـعؿان بـ بشقر «صحقحقفؿا» البخاري ومسؾؿ يفأخرجف 

 ويف رواية لؿسؾؿ وغقره:

 .«ؼ  ك َح ؾَ  طَ ال  إِ  ُد فَ ش   أَ ل اَل ك  إِ وَ ، اَذ هَ  ُح ؾُ ص  يَ  َس ق  ؾَ فَ »

 ويف رواية:

 .«رٍ ق  ك َج ؾَ طَ  ُد فَ ش   أَ ل اَل ك  نِ فَ »

 (.471) الؿتؼدم الَحِديثواكظر 

ف ٓ يخالػ فنك، يجقز آحتجاج بفضعقػ ٓ  الَحِديثهذا  أنّ  ومع

، ن يؼال: هذا طامأوذلؽ ، والتقفقؼ بقـفؿا مؿؽـ، حديث الـعؿان بـ بشقر

: -لق صح- الَحِديث فقؽقن معـك، وهق مؼدم طؾقف، وحديث الـعؿان خاص

؛ شرًطاوابـ بشقر لؿ يتؿؾؽ الغالم ، شرًطاكف مالف أكؾ أحد أحؼ بؿالف إذا صح 

يف  الروضة الـدية» لفذا البحث وراجع، فال تعارض، نأفاده حديث الـعؿاكؿا 

 اهـ. (1)«(111-1/117) «شرح الدرر البفقة

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 541-1/547« )السؾسؾة الضعقػة» (1)



   
 290 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

ٌامعتِنوٌامعادس

ْيذوَهٌٌ
َّ
ٌ$ٌصسيقٌخعيٌرانٌامش

  لِْسلَة»( نو 361) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
 .«ْع فِقَفاُيْرَج َلْؿ ؛ اْلِفَبُة لِِذي َرِحؿٍ  َكاَكِت إَذا »

 :$ األَل َباكِلقال 

 والبقفؼل، (1/51) الَحاِكؿو، (414ص ) أخرجف الدراقطـل. مـؽر»

 :الَحاكِؿقال مرفقًطا. وسؿرة بـ جـدب طـ ، (1)الحسـ( مـ صريؼ 1/131)

 .«صحقح طؾك شرط البخاري»

 فؼال:، وخالػف تؾؿقذه البقفؼل

 .«لقس إسـاده بالؼقي»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/731« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: الحسـ بـ يسار: 1342)

 ع: الحسـ بـ َيسار، مقلك إَكصار، سقد التابعقـ يف زماكف بالبصرة.»

ا يف العؾؿ والعؿؾ، طظقؿ الؼدر... كعؿ؛ كان الحسـ كثقر كان ثؼة يف كػسف، حجة، رأًس 

التدلقس، فنذا قال يف حديث: طـ فالن، ُضع ػ سؿاُطف. وٓ سقؿا طؿـ ققؾ: إكف لؿ يسؿع 

 اهـ. « مـفؿ، كلبل هريرة، وكحقه، فعدوا ما كان لف طـ أبل هريرة يف جؿؾة الؿـؼطع. والل أطؾؿ
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 -البصري وهق- سؿاع الحسـلؾخالف الؿعروف يف ؛ وهذا هق الصقاب

 فلكك لف الصحة؟، وقد طـعـف، هق مدلسثؿ ، (1)مـ سؿرة

 «التـؼقح»صاحب طـ ، (7/114) «كصب الراية» وقد كؼؾ الزيؾعل يف

 أكف قال: (وهق العالمة ابـ طبد الفادي)

وهق مـ أكؽر ما ، ولؽـف حديث مـؽر، كؾفؿ ثؼات الَحِديثورواة هذا »

 .«سؿرةطـ ، الحسـطـ ، ويرُ 

 :وهق مخالػ لؾحديث الصحقح قؾت:

 ع  يُ  ن  أَ  ؾِ ُج ؾر  لِ  ؾ  حِ  يَ اَل »
  عَ جِ ر  قَ فَ ، ةَ ق  طِ العَ  لَ طِ

 ع  ا يُ قؿَ فِ  َد الِ  القَ ال  إِ : اقفَ فِ
، هُ َد لَ ل وَ طِ

 ع  ي يُ ذِ ال   ُؾ ثَ مَ وَ 
  عُ جِ ر  قَ فَ ، ةَ ق  طِ ل العَ طِ

 ؿ  ثُ ، اءَ قَ : عَ بِ َش  اذَ إِ  كت  َح  َؾ كَ أَ ، ِب ؾ  الؽَ  ؾِ ثَ ؿَ كَ : اقفَ فِ

 ق  ل قَ فِ  عَ َج رَ 
 .«فِ ئِ

وصححف ، «الســ»صحاب وأ، ( بسـد صحقح1112 رقؿ) َأْحَؿدأخرجف 

 .مرفقًطامـ حديث ابـ طؿر وابـ طباس  الَحاكِؿو، وابـ حبان، الرتمذي

 (.1111) رقؿ الَحِديثتحت ، «اإلرواء»وهق مخرج يف 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـ مـ سؿرة إلك أققال ثالثة: فؿـفؿ مـ َكػاة، ومـفؿ مـ اختؾػ أئؿة الحديث يف سؿاع الح»(1)

التابعقن الثؼات »اهـ. اكظر: « أثبتف، ومـفؿ مـ أثبتف يف حديث واحد فؼط وهق حديث العؼقؼة

لؿبارك الفاجري « الؿتؽؾؿ يف سؿاطفؿ مـ الصحابة مؿـ لفؿ رواية طـفؿ يف الؽتب الستة

 (. ڤالبصري طـ سؿرة بـ جـدب ( تحت طـقان )الؽالم يف سؿاع الحسـ 143)ص
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  فؼال:: $ طؾك وهؿ صديؼ حسـ خان $ األَل َباكِلكب ف 

 الَحِديث( هذا 1/113) «الروضة الـدية» يف طزا صديؼ خان :(تـبقف) 

حديث ابـ طباس  فنن؛ وهق وهؿ، ا مـ حديث ابـ طباسلرواية الدراقطـل أيًض 

 :وهق، طـده حديث آخر غقر هذا

 فُ ـ  ؽِ لَ وَ ، افَ ق  ؾَ طَ  ب  ثَ يُ  ؿ  لَ  امَ ، افَ بِ  ؼ  َح أَ  قَ فُ فَ : افَ بِ  عَ َج تَ ار  فَ ، ةً بَ هِ  َب هَ وَ  ـ  مَ »

 ق  ل قَ فِ  قدُ عُ يَ  ِب ؾ  الؽَ كَ 
 اهـ. (1)«(1)«فِ ئِ

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : $( وقال إلباين 411برقؿ )« السؾسؾة الضعقػة»»وهق مخرج يف  (1)

( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ أبل يحقك طـ محؿد بـ 414« )ســف»ضعقػ. أخرجف الدارقطـل يف » 

 اهـ. « طبقد الل طـ ططاء طـ ابـ طباس مرفقًطا

 (. 544-1/541« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتِنوٌامعاةع

ٌٌ(2)$ٌإلوامٌامصافػيٌاملضويٌيتصِيبٌم

  لِْسلَة»( نو 371) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
َفاُق » ْٔ () َوَسُتْػَتُح َطَؾْقُؽْؿ َمِديـٌَة ُيَؼاُل َلَفا:، َسُتْػَتُح َطَؾْقُؽُؿ ا ـُ ـْ ، َقْزِوي َم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شقخ الشافعقة، طالؿ العجؿ والعرب، إمام ، الرافعل، طبد الؽريؿ بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ» (1)

الديـ، أبق الؼاسؿ طبد الؽريؿ ابـ العالمة أبل الػضؾ محؿد بـ طبد الؽريؿ بـ الػضؾ بـ 

 الحسقـ الرافعل، الؼزويـل.

 مقلده: سـة خؿٍس وخؿسقـ.

 وكسٌؽ، وأحقاٌل، وتقاضٌع اكتفت إلقف معرفة الؿذهب. وكان مـ العؾؿاء العامؾقـ، يذكر طـف تعبٌد،

يف  «شرح مسـد الشافعل»، وشرٌح آخر صغقٌر، ولف «الػتح العزيز يف شرح القجقز»لف: 

كتاب »، و«أمالل طؾك ثالثقـ حديًثا»مجؾديـ، تعب طؾقف، وأربعقن حديًثا مرويًة، ولف 

 فقائد طؾك القجقز. «التذكقب

 أر يف بالد العجؿ مثؾف، كان ذا فـقٍن، حسـ السقرة، جؿقؾ إمر.: أضـ لؿ قال ابـ الصالح

: هق شقخـا، إمام الديـ، كاصر السـة صدًقا، أبق وقال أبق طبد اهلل محؿد اإلسػرايقـل الصػار

الؼاسؿ، كان أوحد طصره يف إصقل والػروع، ومجتفد زماكف، وفريد وقتف يف تػسقر الؼرآن 

سقر وتسؿقع الحديث بجامع قزويـ، صـػ كثقًرا، وكان زاهًدا، والؿذهب، كان لف مجؾٌس لؾتػ

 ورًطا، سؿع الؽثقر.

 (11/157: هق مـ الصالحقـ الؿتؿؽـقـ، كاكت لف كراماٌت كثقرٌة ضاهرٌة. )قال اإلمام الـقاوي

سقر أطالم »اهـ. « وقال ابـ خؾؽان: تقيف يف ذي الؼعدة، سـة ثالٍث وطشريـ وست مائٍة..

 صبعة ممسسة الرسالة(. 155-11/151« )الـبالء
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ـَ َلْقَؾةً  ـَ َيْقًما َأْو َأْرَبِعق ـْ َذَهٍب ؛ َراَبَط فِقَفا َأْرَبِعق
َطَؾْقِف ، َكاَن َلُف فِل اْلَجـَِّة َطُؿقٌد مِ

ـْ َياُققَتٍة َحْؿَراءَ ، َزَبْرَجَدٌة َخْضَراءُ 
ـْ َذَهٍب ، َطَؾْقَفا ُقبٌَّة مِ

، َلَفا َسْبُعقَن َأْلَػ مِْصَراٍع مِ

ـِ َطَؾك  ـَ اْلُحقِر اْلِعق
 .«ُكؾ  مِْصَراٍع َزْوَجٌة مِ

 :$ األَل َباكِلقال 

 «أخبار قزويـ»والرافعل يف ، (1/142) . أخرجف ابـ ماجفمقضقع»

داود بـ مـ صريؼ  مطبقع(-3/773) «هتذيب الؽؿال»والؿزي يف ، (1/1-4)

 .مرفقًطا أكسطـ ، (4)يزيد بـ أبانطـ ، (1)بقحالربقع بـ َص أكبلكا  :(1)الؿحبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/11« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: داود بـ الؿحبَّر بـ َقْحَذم: 1514)

، ولقتف لؿ يصـػف. روى طـ «العؼؾ»ق: داود بـ الؿحبَّر بـ َقْحَذم، أبق سؾقؿان البصري صاحب »

 اطة، وطـ مؼاتؾ بـ سؾقؿان. وطـف َأبق أمقة، والحارث بـ أبل أسامة، وجؿاطة.شعبة، وهؿام، وجؿ

ما الحديث. وقال ابـ الؿديـل: ذهب حديثف. وقال أبق زرطة وغقره:  يقال أحؿد: ٓ يدر

 ضعقػ. وقال أبق حاتؿ: ذاهب الحديث، غقر ثؼة. وقال الدارقطـل: مرتوك.

ا مـ ا بالحديث، ثؿ تركف، وصحب ققمً زال معروفً وأما طبَّاس؛ فروى طـ ابـ معقـ قال: ما 

 اهـ. « الؿعتزلة فلفسدوه، وهق ثؼة. وقال َأبق داود: ثؼة شبف الضعقػ..

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: الربقع بـ َصبِقح: 1325)

وكان طابًدا  ،الحػظ ئلبصري، صدوق سقالربقع بـ َصبِقح، بػتح الؿفؿؾة، السعدي، ا»

مجاهًدا، قال الرامفرمزي: هق أول مـ صـػ الؽتب بالبصرة، مـ السابعة، مات سـة ستقـ. 

صبعة دار الرسالة العالؿقة( -1/42« )مقزان آطتدال»اهـ. واكظر ترجؿتف يف « خت ت ق

 .(1111ترجؿة رقؿ )

( 4134صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )-522)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (4)
= 
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 :وقال، ( مـ هذا القجف3/55) «الؿقضقطات»أورده ابـ الجقزي يف 

 .«َمْتُروكويزيد ، والربقع ضعقػ، وهق الؿتفؿ بف، اعداود وضَّ ؛ ضقعمق»

 :«بالتفذي»قال الؿزي يف 

 .«عرف إٓ مـ رواية داود..يُ ٓ ، ديث مـؽرهق ح»

ُققصلوأقره   .(1/714) «ئالمل»يف  الس 

َهبِلويف ترجؿتف ساق  قؾت:  قال:ثؿ ، الَحِديثلف هذا  الذَّ

 .«الؿقضقع فقفا الَحِديثبندخالف هذا  «ســف»فؾؼد شان ابـ ماجف »

 فؼال:: $ الرافعل الؼزويـل إلك ما أخطل فقف $ األَل َباكِلأشار 

 :الَحِديثطؼب هذا  ققؿة ققل الرافعلومـ هذا تعؾؿ  قؾت:

، «ســف»وأودطف اإلمام ابـ ماجف يف ، داود جؿاطةطـ  رواه، مشفقر»

 اهـ. (1)«!«..«ســ أبل داود»و «الصحقحقـ»ـوالحػاظ يؼركقن كتابف ب

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

َقاشل:   ترجؿة: يزيد بـ َأَبان الرَّ

َقاشل، بتخػقػ الؼاف ثؿ معجؿة، أبق طؿرو البصري، الؼاص، بتشديد » يزيد بـ َأَبان الرَّ

 اهـ.« الؿفؿؾة، زاهد ضعقػ، مـ الخامسة، مات قبؾ العشريـ. بخ ت ق

 (. 2114صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-5/151« )مقزان آطتدال»واكظر ترجؿتف يف 

 (. 1/573« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامعتوٌامحاوي

اِكهوَهٌٌ-
َ
ِتيوَهٌٌ-ٌٌٌٌٌٌٌ$ٌامد

َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

ٌ$ٌامُىٌاويوَهٌٌ-

  لِْسلَة»( نو 373) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ـِ إَِذا َولَِقُف أَ ك ؾَ قا طَ ٓ َتْبؽُ » ي  .«ؾِفِ هْ ُر أَ قْ ِف إَِذا َولَِقُف غَ قْ ؾَ ـِ اْبُؽقا طَ ؽِ لَ وَ ، ُؾفُ هْ الد 

 :$ األَل َباكِلقال 

مـ صريؼ طبد  (7/515) الَحاكِؿو، (5/711) َأْحَؿدأخرجف . ضعقػ»

 قال: (1)داود بـ أبل صالحطـ ، بـ زيد كثقرطـ ، ديؼَ الؿؾؽ بـ طؿرو العَ 

فؼال: أتدري ما ، ا وجفف طؾك الؼرب واضعً فقجد رجاًل ، يقًماأقبؾ مروان »

ولؿ  ملسو هيلع هللا ىلص جئت رسقل الل، فؼال: كعؿ، فنذا هق أبق أيقب، فلقبؾ طؾقف !تصـع؟

 .فذكره «...ملسو هيلع هللا ىلص سؿعت رسقل الل، آت الحجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/11« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: داود بـ أبل صالح: 1511)

داود بـ أبل صالح، حجازي. ٓ ُيعرف. لف طـ أبل أيقب إَكصاري. روى طـف القلقد بـ كثقر »

 اهـ. « فؼط
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َهبِلو الَحاكِؿفقف  اؿَ هِ ما وَ  $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: -رحؿفؿا اهلل- الذ 

 :الَحاكِؿقال و

 .«صحقح اإلسـاد»

َهبِلووافؼف  َهبِلفؼد قال ، وهق مـ أوهامفؿا !الذَّ كػسف يف ترجؿة داود  الذَّ

 :هذا

 .«عرفحجازي ٓ يُ »

 فلكك لف الصحة؟!، (1)«هتذيب التفذيب» ووافؼف الحافظ ابـ حجر يف

 :(5/175) «الؿجؿع» فؼال يف، الَفْقَثؿلهذه العؾة الحافظ طـ  وذهؾ

وثؼف ، وفقف كثقر بـ زيد، «إوسط»و« الؽبقر»والطرباين يف، َأْحَؿدرواه »

 .«وغقره الـَّسائل وضعػف، وغقره َأْحَؿد

الطرباين أكف لقس يف  «معجؿل»إلك  الرجقعتبقـ بعد أن تقسر ثؿ  :قؾت

 ...بؽثقر الَفْقَثؿلفلطؾف ، سـده داود هذا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 411الطبعة الفـدية( ترجؿة رقؿ ) -4/133« )هتذيب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 داود بـ أبل صالح:  -تؿققز

يرو طـف غقر القلقد بـ  : لؿ«الؿقزان»قؾت: قرأت بخط الذهبل: ٓ يعرف. وقال يف »...

 .«كثقر..
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 فؼال:: $ الُؿـاويوهؿ  $ األَل َباكِل بق ـثؿ 

قال ابـ حبان: يروي ؛ (1)وداود بـ أبل صالح» :الُؿـاويوأما ققل 

 يروي طـ، هذاطـ  ف رجؾ آخر متلخرفنك، افؿـ أوهامف أيًض ؛ «الؿقضقطات

 اهـ. (1)«كافع..

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/11« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: داود بـ أبل صالح: 1722)

طـ كافع. قال ابـ حبان: يروي الؿقضقطات. يعؼقب  د: داود بـ أبل صالح، مدين.»

الحضرمل، وسؾؿ بـ قتقبة، طـ داود بـ أبل صالح، طـ كافع، طـ ابـ طؿر: هنك رسقل الل 

أن يؿشل الرجؾ بقـ الؿرأتقـ إذا استؼبؾتاه. قال الُبخاري: ٓ ُيتابع طؾقف. وقال َأبق زرطة:  ملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ. « ٓ أطرفف إٓ هبذا الحديث، وهق مـؽر

 باختصار(.  554-1/551« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامعتوٌامتاظع

ِينوَهٌاإلوامٌٌ
ُ
ن
ْ
ج
َ
ٌ$ٌامػ

  لِْسلَة»( نو 398) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ْقَت ذَ أَ  كََّؽ ؿَّ إِ فُ ًؿا، الؾَّ ؾْ ِض طِ رْ اَق إَ صِبَ  أَلُ ؿْ ا يَ فَ الِؿَ طَ  نَّ نِ فَ ، ًشايْ رَ  َتُسب قا قُ َٓ »

لَ أَ  ًٓ بَ وَ  وْ اًبا أَ ذَ ا طَ فَ وَّ ًٓ لَ فَ ، ا  .«ِذْق آِخَرَها َكَقا

 :$ األَل َباكِلقال 

اضعقػ » مـ مـحة -1/122) «مسـده» أخرجف الطقالسل يف. جد 

، الؽـدي أو العبدي (1)ر بـ حؿقدضالـطـ ، حدثـا جعػر بـ سؾقؿان :(الؿعبقد

 مرفقًطا.طبد الل بـ مسعقد طـ ، أبل إحقصطـ ، الجارودطـ 

، (2/15، 1/125) «الحؾقة» ومـ صريؼ الطقالسل أخرجف أبق كعقؿ يف

، (17/712/1) وابـ طساكر، (11 - 1/11) «تاريخف» وطـف الخطقب يف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/12« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: الـضر بـ ُحؿقد: 3551)

 الـضر بـ ُحؿقد، أبق الجارود. طـ أبل إسحاق.»

. يهق الـضر ابـ حؿقد الؽـد: مرتوك الحديث. وقال البخاري: مـؽر الحديث، وقال أبق حاتؿ

 اهـ. « الجارود، وثابت.. ل: حدث طـ أبقال البخاري
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 .(137) «محجة الؼرب إلك محبة العرب» يف الِعراقلوالحافظ 

اوهذا سـد ضعقػ  قؾت:  قال ابـ أبل حاتؿ يف؛ الـضر بـ حؿقد؛ جد 

 :(7/744/1) «الجرح والتعديؾ»

 .«ولؿ يحدثـل بحديثف .الَحِديث َمْتُروك: سللت أبل طـف؟ فؼال»

 قال البخاري:و

 .«الَحِديثمـؽر »

 .لؿ أطرفف؛ والجارود

ُؾقينوهؿ اإلمام  $ األَل َباكِلذكر   فؼال:: $ الَعج 

: (131/145) «الؿؼاصد» ا ٕصؾفتبعً ؛ (1/54) «كشػ الخػاء» ويف 

 إكف مجفقل.

 .بال خالف َمْتُروكٕكف ؛ فقهؿ؛ «والراوي طـف مختؾػ فقف»: ما ققلفوأ

اهبذا اإلسـاد ضعقػ  الَحِديثف  ...جد 

 فؼد أخرجف الرتمذي، حسـ؛ «..َت ق  ذَ أَ  َؽ ك  إِ  ؿ  فُ الؾ  »: لؽـ ققلف

دو، (125) والعؼقؾل، (1141 رقؿ) َأْحَؿدو، (7/441) بـ طاصؿ  ُمحؿَّ

وكذا ، (122/1) «الؿختارة»والضقاء يف ، (1/1) «حديثف» الثؼػل يف

صارق بـ طـ ، مـ صريؼ إطؿش( 3/1/1) «الػقائد الؿـتؼاة»الؿخؾ ص يف 

 وقال الرتمذي:. بف اابـ طباس مرفقطً طـ ، سعقد بـ جبقرطـ ، طبد الرحؿـ
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 .«حديث حسـ صحقح»

ْقخثؼات رجال  َأْحَؿدورجالف طـد  قؾت:  ويف صارق كالم ٓ يضر.، قـالشَّ

أخرجف ، ا آخر مـ حديث ابـ طؿرفؼد وجدت لف شاهدً ، بؾ هق صحقح

دكا أ( مـ صريؼ أبل سعقد بـ إطرابل قال: 111/1) الؼضاطل بـ غالب  ُمحؿَّ

طبقد بـ طؿقر طـ ، بـ ديـاراطؿرو طـ ، كا شعبة: مسؾؿ بـ إبراهقؿ قال كا: قال

 .ا بفطـف مرفقطً 

دغقر ؛ رجالف كؾفؿ ثؼات معروفقن، هذا سـد صحقحو قؾت: بـ  ُمحؿَّ

اَرُقْطـِلوثؼف ، وهق تؿتام حافظ مؽثر، غالب  اهـ. (1)«الدَّ

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باختصار(.  545-1/544« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتػِن

ِينوَهٌاإلوامٌ
ُ
ن
ْ
ج
َ
ٌ$ٌامػ

  لِْسلَة»( نو 399) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 َت قْ ذَ أَ  ؿَّ فُ الؾَّ ، ضِ رْ إَ  اَق بَ صِ  عُ َس يَ  ؿْ فُ ـْ مِ  ؿِ الَ العَ  ؿَ ؾْ طِ  نَّ نِ فَ ، اًش يْ رَ قُ  دِ اهْ  ؿَّ فُ الؾَّ »

ًٓ ؽَ ا كَ فَ لَ وَّ أَ  ًٓ قَ ا كَ هَ رَ آِخ  ْق ذِ لَ فَ ، ا  .«ا

 :$ األَل َباكِلقال 

اضعقػ » ( 2/15) بق كعقؿوأ، (3/1) «الؽامؾ» خرجف ابـ طدي يف. أجد 

 مرفقًطا.ابـ طباس طـ ، ططاءطـ ، (1)إسؿاطقؾ بـ مسؾؿمـ صريؼ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/171« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ البصري: 324)

مسؾؿ البصري، ثؿ الؿؽل الؿجاور، َأبق إسحاق... قال َأبق زرطة: بصري ت ق: إسؿاطقؾ بـ »

 ضعقػ، سؽـ مؽة. وقال َأحؿد وغقره: مـؽر الحديث.

 : مرتوك. وقال الػالس: كان يحقك وطبد الرحؿـ ٓ يحدثان طـف.وقال الـسائل وغقره

لؿ يزل  قال: كان -وسئؾ طـ إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل -: سؿعت يحقكوقال ابـ الؿديـل 

ا، كان يحدثـا بالحديث القاحد طؾك ثالثة أضرب.. وروى طباس وغقره، طـ ابـ مختؾطً 

وطـ َطؾل بـ الؿديـل قال: ٓ يؽتب حديثف.  َمِعقـ: إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ الؿؽل لقس بشلء...

 اهـ. « ا: واه جد  وقال السعدي
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مـ صريؼ ابـ  «محجة الؼرب» يف الِعراقلوطـف ، (11-1/11) الخطقبو

أبل هريرة طـ ، وهب بـ كقسانطـ ، (1)اهلل بـ طبقد طبد العزيزطـ ، طقاش

 مرفقًطا.

اوهذان إسـادان ضعقػان  إسؿاطقؾ بـ مسؾؿ وطبد العزيز بـ طبقد ؛ جد 

 .انَمْتُروكالل الحؿصل 

ُؾقينوهؿ  $ األَل َباكِلبقـ   فؼال:: $ الَعج 

، ابـ طباسطـ ، َأْحَؿد( لؾرتمذي و1/54) «الؽشػ» طزاه يف الَحِديثو

الذي  الَحِديثسبؼ يف كؿا ؛ ؿا أخرجا طـف الشطر الثاين مـففنك، وهق وهؿ

 اهـ. (1)«قبؾف

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/551« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 الل الحؿصل:  ( ترجؿة: طبد العزيز بـ ُطبقد7311)

َفْقبلطبد العزيز بـ ُطبقد الل الحؿص» . ل. وققؾ: ابـ طبد الل. طـ َوْهب بـ كقسان، أضـف الص 

 اهـ. « ضعػقه وتركف الـسائل

 (. 1/541« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتػِنوٌامدادي

ْيذوَهٌ
َّ
َىسغ يٌٌامش

ْ
خ
َ
ٌٌ(2)$ٌامػضيضيٌأ

  لِْسلَة»( نو 451) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 ، َفاْسَتاُكقا بِاْلَغَداةِ ؛ إَِذا ُصْؿُتؿْ »
 
َٓ َتْسَتاُكقا بِاْلَعِشل ـْ َصائٍِؿ ، َو

َفنِكَُّف َلْقَس مِ

 
 
ـَ َطْقـَْقِف َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ ؛ َتْقَبُس َشَػَتاُه بِاْلَعِشل َّٓ َكاَكْت ُكقًرا َبْق  .«إِ

 :$ األَل َباكِلقال 

اَرُقْطـِلو، (1/137/1) أخرجف الطرباين. ضعقػ» وطـف ، (172 ص) الدَّ

، يزيد بـ باللطـ ، (1)كقسان أبل طؿر الؼصار( مـ صريؼ 7/147) البقفؼل

 ا.طؾل مقققفً طـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العزيزي. طؾل بـ أحؿد بـ محؿد العزيزي البقٓقل الشافعل: فؼقف مصري، مـ العؾؿاء » (1)

بالحديث. مقلده العزيزية )مـ الشرققة، بؿصر( وإلقفا كسبتف. ووفاتف ببقٓق. لف كتب، مـفا 

 (.7/153لؾزركؾل )« إطالم» .«ثالثة أجزاء« السراج الؿـقر بشرح الجامع الصغقر»

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/711« )مقزان آطتدال»يف  $ل الذهبل قا (1)

 طؿر الؼصار:  ل( ترجؿة: كقسان أب1111)

 الؼصار، طـ يزيد بـ بالل. ضعػف يحقك بـ معقـ. -وققؾ: أبق َطْؿرو -َكْقسان، أبق ُطؿر»

 اهـ. « وقال طبد الل بـ أحؿد: سللُت أبل طـ كقسان أبل طؿر، فؼال: ضعقػ الحديث
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طـ ، خبابطـ ، طؿرو بـ طبد الرحؿـطـ ، ثؿ أخرجقه مـ هذا الطريؼ

 .مثؾف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

اَرُقْطـِلوضعػف   فؼآ:، وتبعف البقفؼل، الدَّ

 .«ـ بقـف وبقـ طؾل غقر معروفومَ ، لقس بالؼقي؛ كقسان أبق طؿر»

 .(12/1ق) «خالصة البدر الؿـقر» وأقرهؿا ابـ الؿؾؼـ يف

 :(305 - 2/301) «الؿجؿع» ويف

وفقف ، طؾلطـ ، ولؿ يرفعف، خبابطـ ، ورفعف، «الؽبقر»رواه الطرباين يف »

 .«وضعػف غقره، وثؼف ابـ حبان، كقسان أبق طؿر

 :«شرح الرتمذي» أكف قال يف الِعراقلطـ ، «الػقض» يف الُؿـاويوكؼؾ 

احديث ضعقػ »  .«جد 

 :«تخريج الفداية» وطـ

اضعقػ ؛ (كذا) فقف كقسان الؼعاب» ؛ وقال ابـ حجر: فقف كقسان .جد 

 .«طـدهؿضعقػ 

ق خوهؿ  $ األَل َباكِلذكر   فؼال:: $ طؾك العزيزي الش 

  :(1/112) «شرح الجامع الصغقر» وأما ققل العزيزي يف

 !«وهق حديث ضعقػ مـجرب»
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بؾ وقد روى ما يعارضف  !ولؿ يدع ذلؽ غقره، إذ ٓ جابر لف، ففق وهؿ مـف

 :وهق

 .«َصائِم  ََكَن يَْسَتاُك آِخَر اجلََّهارِ َوُهَو » -452

هذا طـ  ..ويغـل.(1/177) «كتاب الضعػاء». أخرجف ابـ حبان يف باصؾ

آخره طؿقم ائؿ يف أي وقت شاء أول الـفار أو يف مشروطقة السقاك لؾص الَحِديث

 :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف

 م  ك أُ ؾَ طَ  ؼ  ُش أَ  ن   أَ اَل ق  لَ »
 .«ةٍ اَل َص  ؾ  كُ  َد ـ  طِ  اكِ قَ الس  بِ  ؿ  فُ تُ ر  مَ أَلَ : لتِ

 (.41رقؿ ) «اإلرواء»وهق مخرج يف ، متػؼ طؾقف

مسـد »( ويف 11/41/144) «الؽبقر»وما أحسـ ما روى الطرباين  

ا  :ؿ قالـْ طبد الرحؿـ بـ غَ طـ ، بنسـاد يحتؿؾ التحسقـ( 1151) «مققـالشَّ

. قؾت: أي الـفار : كعؿسللت معاذ بـ جبؾ: أأتسقك وأكا صائؿ؟ قال»

، طشقة. قؾت: إن الـاس يؽرهقكف طشقةر شئت غدوة أو : أي الـفاأتسقك؟ فؼال

  َد ـ  طِ  ُب قَ ص  أَ  ؿِ ائِ الص   قِف ؾُ ُخ لَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ويؼقلقن: إن رسقل الل
ِ
 يِح رِ  ـ  مِ  اهلل

أن يؽقن ٓبد وهق يعؾؿ أكف ، ؟ فؼال: سبحان الل! لؼد أمرهؿ بالسقاك«ِؽ س  الؿِ 

، أفقاهفؿ طؿًداوما كان بالذي يلمرهؿ أن يـتـقا ، بػل الصائؿ خؾقف وإن استاك

ا. قؾت: د  إٓ مـ ابتؾل ببالء ٓ يجد مـف بُ ، بؾ فقف شر، ما يف ذلؽ مـ الخقر شلء

وٓ يجد طـف ، إكؿا يمجر مـ اضطر إلقف؛ والغبار يف سبقؾ الل أيًضا كذلؽ
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 .«فلما مـ ألؼك كػسف يف البالء طؿًدا فؿا لف يف ذلؽ مـ أجر، محقًصا؟ قال: كعؿ

 (:392ص) «التؾخقص»وقال الحافظ يف 

 اهـ. (1)«..«إسـاده جقد»

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( باختصار.542-1/544« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامعتػوٌامحاين

اِكهوَهٌ
َ
ٌ$ٌغتسٌاهللٌأيبٌامد

ِتيوَهٌامدافظٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 454) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«َرَفةَ عَ ِم َطَرَفَة بِ قْ ِم يَ قْ َص  ـْ طَ  كَكفَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 وأبق داود، (4/715) «التاريخ الؽبقر» البخاري يف أخرجف. ضعقػ»

، (7/111) «مشؽؾ أثار» والطحاوي يف، (1/513) وابـ ماجف، (1/431)

، (5/43/1) «الَحِديثغريب » والحربل يف، (111) «الضعػاء» والعؼقؾل يف

طـ ، ( مـ صريؼ حقشب بـ طؼقؾ7/137) والبقفؼل، (1/747) الَحاكِؿو

 مرفقًطا.أبل هريرة طـ ، طؽرمةطـ ، (1)ريَج مفدي الفَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/421« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: َمفدي بـ َحْرب الَفَجري: 3411)

طـ صقم  لابـ هالل. طـ طؽرمة بحديث الـف :، ويؼاليبـ َحْرب الـَفَجر يد س ق: َمفد»

 يقم طرفة بعرفة. وطـف َحْقشب بـ طؼقؾ.
= 
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َهبِلووافؼف  $ الَحاكِؿ فقف ما وهؿ $ األَل َباكِلبقـ   فؼال:: $ الذ 

 :الَحاكِؿقال و 

 .«صحقح طؾك شرط البخاري»

َهبِل ووافؼف  !الذَّ

حقشب بـ طؼقؾ وشقخف مفدي  فنن، وهذا مـ أوهامفؿا الػاحشة قؾت:

 قال ابـ حزم يفكؿا ؛ ري مجفقلجَ بؾ إن الفَ ، البخاري ؿاالفجري لؿ يخرج لف

َهبِلوأقره ، (4/13) «الؿحؾك»  ويف، بل حاتؿ كحقهأطـ  وذكر، «الؿقزان» يف الذَّ

 وفقف هذا الرجؾ الؿجفقل؟!، الصحة فلكك لؾحديث، ابـ معقـ مثؾفطـ ، «التفذيب»

 فؼال:، ابـ حزم الَحِديثولذلؽ ضعػ هذا 

 .«ٓ يحتج بؿثؾف»

 .(144و 1/11) «الزاد»وكذلؽ ضعػف ابـ الؼقؿ يف 

 ا.كبفت طؾقف مرارً كؿا ، ( إياه مؿا ٓ يعتد بف4/511) وتقثقؼ ابـ حبان

ولذلؽ لؿ ، ٕكف متساهؾ فقف؛ وكذا تصحقح ابـ خزيؿة لحديثف ٓ يعتد بف

 :فؼال يف ترجؿة الفجري هذا، يعتؿد الحافظ طؾك تقثقؼفؿا إياه

 .«مؼبقل»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 اهـ. « : ٓ أطرفف. وقال ابـ حزم: هق ابـ هالل. مجفقلحاتؿ قال أبق
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، الَحِديثوبؿا أكف تػرد هبذا . الَحِديثوإٓ ففق لقـ ، الؿتابعةيعـل طـد 

 اهـ. (1)«..ففق طـده لقـ

 

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/531« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامعتػوٌامحامث

 $ٌأيبٌغتسٌاهللٌيبٌمنداكهتصِ

ِتيتصِيبٌمندافظٌ
َ
َ
َّ
 $ٌامش

ِشريتصِيبٌمندافظٌ
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

 لِْسلَة»( نو 457) رقم احَلِديث يف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ْ ؾَ طَ  رَ بَ َص فَ ، اٍت ـَ بَ  ُث اَل ثَ  فُ لَ  ْت اكَ كَ  ـْ مَ » َٕ  رَّ َض وَ ، َـّ فِ ائِ وَ ك 
 رَّ َس وَ ، َـّ فِ ائِ

؛ َـّ فِ ائِ

  قَل ُس ا رَ يَ  انِ تَ ـَ اثْ  وِ : أَ ٌؾ ُج رَ  اَل ؼَ فَ  .َـّ اهُ يَّ إِ  فِ تِ ؿَ ْح رَ  ؾِ ْض ػَ بِ  ةَ ـَّ الجَ  اللُ  فُ ؾَ َخ دْ أَ 
ِ
: اَل قَ  ؟الل

  قَل ُس ا رَ يَ  ةٌ دَ احِ وَ  وْ : أَ ٌؾ ُج رَ  اَل ؼَ . فَ انِ تَ ـَ ثْ ا وِ أَ 
ِ
 «.ةٌ دَ احِ وَ  وْ : أَ اَل قَ  ؟الل

 :$ األَل َباكِلقال 

( مـ 1/445) َأْحَؿدو، (7/144) الَحاكِؿ. أخرجف ضعقػ بفذا الؾػظ»

 ...........................................،(1)أبل الزبقرطـ ، صريؼ ابـ جريج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -511)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: محؿد بـ مسؾؿ بـ َتْدُرس: 1121)

إسدي  ،محؿد بـ مسؾؿ بـ َتْدُرس، بػتح الؿثـاة وسؽقن الدال الؿفؿؾة وضؿ الراء»

اهـ. « مقٓهؿ، أبق الزبقر الؿؽل، صدوق إٓ أكف يدلس، مـ الرابعة، مات سـة ست وطشريـ. ع
= 
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 :الَحاكِؿوقال  .اأبل هريرة مرفقطً طـ ، (1)طؿر بـ كبفانطـ 

 .«صحقح اإلسـاد»

َهبِلووافؼف   .(4/35) «الرتغقب» يف الُؿـِْذريوأقره ، الذَّ

وطؿر بـ ، وقد طـعـاه، ابـ جريج وأبا الزبقر مدلسان فنن، كال وأققل:

َهبِلقال كؿا ؛ كبفان فقف جفالة  فلكك لف الصحة؟!، «الؿقزان» كػسف يف الذَّ

 بؾػظ:ا مرفقطً  ڤهذا حديث جابر طـ  ويغـل

 فُ لَ  ت  بَ َج وَ  د  ؼَ فَ : ـ  فُ ؿُ َح ر  يَ وَ ، ـ  قفِ ػِ ؽ  يَ وَ ، ـ  يفِ وِ م  يُ  اٍت ـَ بَ  ُث اَل ثَ  فُ لَ  انَ كَ  ـ  مَ »

  قَل ُس ا رَ يَ  ـِ ق  تَ ـَ اث  : وَ مِ ق  الؼَ  ضِ ع  بَ  ـ  مِ  ٌؾ ُج رَ  اَل ؼَ فَ . ةَ ت  البَ  ةُ ـ  الَج 
ِ
 .«ـِ ق  تَ ـَ اث  : وَ اَل ؟ قَ اهلل

 «الحؾقة» وأبق كعقؿ يف، (17 ص) «إدب الؿػرد» أخرجف البخاري يف

دطـ ، ( مـ صريؼقـ4/17)   .بـ الؿـؽدر طـف ُمحؿَّ

 اهـ. (1)«ففذا إسـاد صحقح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

التبقـ ٕسؿاء »لؾسققصل، ويف « أسؿاء الؿدلسقـ»ابـ جريج وابـ الزبقر يف  ةكظر ترجؿوا

 لسبط ابـ العجؿل الشافعل.« الؿدلسقـ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/144« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طؿر بـ َكْبفان: 5211)

إشجعل، وأبل هريرة. قال أبق حاتؿ: ٓ أطرفف. قؾت: روى طـف طؿر بـ َكْبفان، طـ أبل ثعؾبة »

«. تاريخ الثؼات»ا. وذكره ابـ حبان يف َأبق الزبقر الؿؽل. وقال ابـ الجقزي: ما كعرف فقف قدًح 

 اهـ. « وفقف جفالة

 (. 531-1/535« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتػِنوٌامصاةع

ٌ$ٌهوَهٌاإلوامٌانبٌامليٌِّ

ُيِطيوَهٌامدافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 459) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«قدٌ فِ َش  قَ فُ فَ ؛ اَت ؿَ فَ ، َطػَّ وَ ، َكَتؿَ وَ ، َمـ َطِشَؼ »

 :$ األَل َباكِلقال 

 والخطقب يف، (1/472) «الؿجروحقـ» رواه ابـ حبان يف. مقضقع»

 والثعالبل يف، (14/137، 41/123، 51-1/51، 111، 5/151) «تاريخف»

، (131/1) «مػتاح الؿعاين» بق بؽر الؽالباذي يفوأ، (112/1) «حديثف»

 «تاريخ دمشؼ» وابـ طساكر يف، (17/1) «الطققريات» ػل يفؾَ والس  

ْقخ» :«مشقختف» وابـ الجقزي يف، (11/114/1) مـ  «الثامـ والسبعقن الشَّ

أبل يحقك طـ ، : ثـا طؾل بـ مسفر(1)سعقد الحدثاين بـ سقيدطـ ، صرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: سقيد يـ سعقد: 1121)

 :سقيد بـ سعقد بـ سفؾ الَفَروي  إصؾ، ثؿ الَحَدثاين، بػتح الؿفؿؾة والؿثؾثة، ويؼال لف»
= 
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 .اابـ طباس مرفقطً طـ ، مجاهدطـ ، (1)الؼتات

 ولف طؾتان:، وهذا سـد ضعقػ قؾت:

قال ؛ وققؾ غقر ذلؽ، واسؿف زاذان، الؼتات: ضعػ أبل يحقك األولك

 :«التؼريب» الحافظ يف

 .«الَحِديثـ لق  » 

 قال الحافظ:؛ : ضعػ سقيد بـ سعقداألخرى

وأفحش ، فصار يتؾؼـ ما لقس مـ حديثف، إٓ أكف طؿل، صدوق يف كػسف»

 .«فقف ابـ معقـ الؼقل

واتػؼ ، يليتكؿا ؛ الَحِديثؿ فقف ابـ معقـ مـ أجؾ هذا وقد تؽؾَّ  قؾت:

 «الخالصة» يف ؼال ابـ الؿؾؼـف، الَحِديثهذا  إئؿة الؿتؼدمقن طؾك تضعقػ

(57/1:) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ،إكباري، بـقن ثؿ مقحدة، أبق محؿد، صدوق يف كػسف إٓ أكف طؿل فصار يتؾؼـ ما لقس مـ حديثف

 اهـ. « فلفحش فقف ابـ معقـ الؼقل، مـ قدماء العاشرة، مات سـة أربعقـ، ولف مائة سـة. م ق

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -137)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 يحقك الؼتات:  ل( ترجؿة: أب3777)

ديـار،  :اسؿف زاذان، وققؾأبق يحقك الؼتَّات، بؼاف ومثـاة مثؼؾة وآخره مثـاة أيًضا، الؽقيف، »

ـ الحديث، مـ السادسة. بخ د طبد الرحؿـ، لق   :زبَّان، وققؾ :يزيد، وققؾ :مسؾؿ، وققؾ :وققؾ

 اهـ. « ت ق
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وغقرهؿ: ، وابـ صاهر، والبقفؼل، الَحاكِؿو، قال ابـ طدي؛ وأطؾف إئؿة»

قال يحقك بـ معقـ: لق كان لل فرس  .هق أحد ما أكؽر طؾك سقيد بـ سعقد

 .«ورمح لؽـت أغزوه

 (:75/1) «بذل الؿاطقن» يف الحافظ ابـ حجرولفذا قال 

 .«ويف سـده مؼال»

 فؼال، بؿجقئف مـ صريؼ آخر الَحِديثوذهب بعض الؿتلخريـ إلك تؼقية 

 :(كسختل-111رقؿ ) «الملئ الؿـثقرة يف إحاديث الؿشفقرة» الزركشل يف

لؽـ لؿ ، أكؽره يحقك بـ معقـ وغقره طؾك سقيد بـ سعقد الَحِديثوهذا »

فؼال: حدثـا طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز بـ ، فؼد رواه الزبقر بـ بؽار، يتػرد بف

طـ ، مجاهدطـ ، بل كجقحأابـ طـ ، طبد العزيز بـ أبل حازمطـ ، الؿاجشقن

 .«فذكره. وهق إسـاد صحقح ...ملسو هيلع هللا ىلص الـبلطـ ، ابـ طباس

( بعد صبع الخاكجل-130) «الؿؼاصد الحسـة» قال الحافظ السخاوي يف

 :هذه الطريؼ ن ساقأ

فؼد ؛ تؽـ هل فنن هؾ هذه الطريؼ التل أورده الخرائطل مـفا؟؛ ويـظر»

، «مسـده»ومـ صريؼ الزبقر أخرجف الديؾؿل يف  .كظر ا: يف سـدهالِعراقلقال 

  .«هـاكؿا  ٓ؛ طبد الل بـ طبد الؿؾؽ بـ الؿاجشقنطـ  :ولؽـ وقع طـده
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 فؼال:: $ ما وهؿ فقف ابـ الؼقؿ $ األَل َباكِل بق ـ

وقد أوردها العالمة ، فؾؿ يسؼفا السخاوي؛ أما صريؼ الخرائطل قؾت:

 - 454ص ) «الداء والدواء»فؼال يف كتاب ، وتؽؾؿ طؾقفا، الؿحؼؼ ابـ الؼقؿ

457): 

بل أابـ طـ ، طبد العزيز بـ أبل حازمطـ ، أما حديث ابـ الؿاجشقن»

ف لؿ فنك، فؽذب طؾك ابـ الؿاجشقن؛ اطباس مرفقطً ابـ طـ ، مجاهدطـ ، كجقح

وإكؿا هذا مـ تركقب بعض ، الزبقر بـ بؽار وٓ حدث بف طـف، يحدث هبذا

فؼبح الل  !ويا سبحان الل! كقػ يحتؿؾ هذا اإلسـاد مثؾ هذا الؿتـ؟، القضاطقـ

 . القضاطقـ

دمـ حديث  ابـ الجقزي ه أبق الػرجوقد ذكر  :بـ جعػر بـ سفؾ ُمحؿَّ

طـ ، بل كجقحأابـ طـ ، الرحؿـ بـ طقف ب بـ طقسك مـ ولد طبدقحدثـا يعؼ

 .امجاهد مرفقطً 

د فنن، وهذا غؾط قبقح ووفاتف سـة سبع ، ائطلالخربـ جعػر هق  ُمحؿَّ

 ٓسقؿاو، بل كجقحأابـ  ال أن يدرك شقخف يعؼقُب فؿح، وطشريـ وثالث مئة

طـ ، طبد الؿؾؽطـ ، الزبقرطـ ، يعؼقب هذاطـ  «آطتالل»أكف قد رواه يف كتابف 

، ابـ أبل كجقح. والخرائطل هذا مشفقر بالضعػ يف الروايةطـ ، طبد العزيز

 .««...الضعػاء» ذكره أبق الػرج يف كتاب

ا مـ الؿتؼدمقـ رماه بشلء مـ فال أطرف أحدً ؛ أما الخرائطل قؾت:
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َهبِلولفذا لؿ يقرده ، الضعػ استدركف طؾقف وٓ ، «طتدالمقزان آ» يف الذَّ

 «تاريخف»وقد ترجؿف الخطقب يف ، «لسان الؿقزان» الحافظ ابـ حجر يف

فؾؿ ، «الؾباب» ابـ إثقر يفثؿ ، «إكساب» السؿعاين يفثؿ ، (1/124-171)

-15/24/1) «التاريخ» الحافظ ابـ طساكر يفترجؿف  بؾ، يجرحف أحد مـفؿ

 كف قال فقف:أابـ ماكقٓ  أبل كصر روى طـو، (1

 .«كان مـ إطقان الثؼات»

 بؾ هق، فلكا يف شؽ كبقر مـ صحة ما ذكره أبق الػرج مـ ضعػ الخرائطل

 .ة. والل أطؾؿحجَّ  ثَِؼة

دفؾؿ أجد فقف ، ٓبـ الجقزي «الضعػاء» ثؿ صبع كتاب بـ جعػر  ُمحؿَّ

وهؿا مـ ، لقسا مـ صبؼة الخرائطل (74-4/71) ـيْ وإكؿا ذكر آخرَ ، الخرائطل

القهؿ مـ ابـ  فتبقـ أن، (1111و4/1/11/1117) بل حاتؿأرجال ابـ 

 ..والل أطؾؿ.، الؼقؿ

، لضعػ يعؼقب هذا؛ اإن هذا الطريؼ ضعقػ أيًض : وخالصة الؼقل

 .امجاهد مرفقطً طـ ، بل كجقحأابـ طـ  :يؼقلفؿرة ، واضطرابف يف روايتف

طـ ، الزبقرطـ  :ومرة يؼقل، بل كجقحأوٓ يذكر القاسطة بقـف وبقـ ابـ ، فقرسؾف

 .ابـ طباسطـ ، مجاهدطـ ، بل كجقحأبـ اطـ ، طبد العزيزطـ ، طبد الؿؾؽ

 .ويقصؾف، فقسـده
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 :قال ابـ الؼقؿ

وإلقفؿ يرجع يف ، هق الؿقزان الَحِديثوكالم حػاظ اإلسالم يف إكؽار هذا »

ويرجع ، طؾقف الَحِديثل يف طؾؿ ولؿ يصححف ولؿ يحسـف أحد يعقَّ ، هذا الشلن

، كػسف لف ُػ ْص ف لؿ يَ فنك، ـ طادتف التسامح والتساهؾوٓ مَ ، التصحقح إلقفيف 

ويروي مـفا الغث ، ويؽػل أن ابـ صاهر الذي يتساهؾ يف أحاديث التصقف

 .قد أكؽره وشفد ببطالكف، والسؿقـ

 .(1)ابـ طباس ٓ يـؽر ذلؽ طـف، كعؿ

دوقد ذكر أبق  قتقؾ : فؼال؟ طشًؼاالؿقت طـ  أكف سئؾ بـ حزم طـف ُمحؿَّ

 .الفقى ٓ طؼؾ لف وٓ قدر

. فؼال: ما شلكف؟ قالقا: العشؼ، ورفع إلقف بعرفات شاب قد صار كالػرخ

 .فجعؾ طامة يقمف يستعقذ مـ العشؼ

 .ذلؽ [يف]فذا كػس ما روي طـف ف

فذكر الؿؼتقل يف ، طد الشفداء يف الصحقح ملسو هيلع هللا ىلص ومؿا يقضح ذلؽ أن الـبل

وصاحب ذات ، والـػساء يؼتؾفا ولدها، والؿبطقن، والغرق، والحرق، الجفاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طـد هذا الؿقضع يف الفامش ما كصف:  $قال إلباين  (1)

د زا»ا طؾك ابـ طباس، وهق مـ صريؼ سقيد أيًضا، ولذلؽ قال يف يشقر إلك أكف روي مقققفً »

 (. 1/521« )السؾسؾة الضعقػة.«. ».«ويف صحتف مقققًفا طؾك ابـ طباس كظر» «:الؿعاد
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 .ولؿ يذكر مـفؿ مـ يؼتؾف العشؼ، الجـب

طؾك أكف ٓ  ڤابـ طباس طـ ، وحسب قتقؾ العشؼ أن يصح لف هذا إثر

، وطػ، لؽـ العاشؼ إذا صرب، ويؽتؿ لل، ويعػ لل، يدخؾ الجـة حتك يصرب لل

ففق مـ أحؼ ؛ ورضاه، وخقفف، وآثر محبتف لل، مع قدرتف طؾك معشققف، وكتؿ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿: مـ دخؾ تحت ققلف تعالك

 ڦ ڦ ڦ﴿: وتحت ققلف تعالك، [72-70]الـازعات: ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ

 .«[79]الرحؿن:  ﴾ڄ ڄ ڄ

ُققصلما وهؿ فقف  $ األَل َباكِل بق ـو  ؼال:ف: $ الس 

ُققصلأورده  الَحِديثو طـ ، مـ رواية الخطقب «الجامع الصغقر» يف الس 

 .طائشة وطـ ابـ طباس

 .ابـ طباسطـ  وأخر، طائشةطـ  أحدهؿا :أن لف صريؼقـ يقهؿوهذا 

مسـد  مـفصقره ، سـده بعض الضعػاءيف  وهق، واحد صريؼوالحؼقؼة أكف 

 ...وإكؿا هق مـ مسـد ابـ طباس، طائشة

أكؽره  وقد، ضعقػ اإلسـاد مـ الطريؼقـ الَحِديثأن  :وخالصة الؼقل

وقد أوضح ، رأيتكؿا ، وحؽؿ بقضعف، االعالمة ابـ الؼقؿ مـ حقث معـاه أيًض 

 :(414-4/411) فؼال، أحسـ تقضقح «زاد الؿعاد» ذلؽ يف كتابف

ثؿ ساقف مـ  ...ملسو هيلع هللا ىلص الؿقضقع طؾك رسقل الل الَحِديثوٓ تغرت ب»
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أن  وٓ يجقز ،ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اللطـ  ٓ يصح الَحِديثهذا  فنن :قالثؿ ، الطريؼقـ

، مؼروكة بدرجة الصديؼقة، الشفادة درجة طالقة طـد الل فنن، يؽقن مـ كالمف

 .وخاصة، وهل كقطان: طامة، حصقلفايف طؿال وأحقال هل شروط أولفا 

؛ خؿس مذكقرة يف الصحقح :والعامة، الشفادة يف سبقؾ الل :فالخاصة

طـ  وفراغ، وكقػ يؽقن العشؼ الذي هق شرك الؿحبة، ا مـفالقس العشؼ واحدً 

ـال بف درجة الشفادة؟! هذا مـ تُ ؛ وتؿؾقؽ الؼؾب والروح والحب لغقره، الل

بؾ هق خؿر الروح ، إفساد طشؼ الصقر لؾؼؾب فقق كؾ إفساد فنن، الؿحال

يقجب ، وإكس بف، والتؾذذ بؿـاجاتف، ذكر الل وحبفطـ  الذي يسؽرها ويصدها

، العبقدية بؾ العشؼ لب  ، قؾب العاشؼ متعبد لؿعشققف فنن، طبقدية الؼؾب لغقره

فؽقػ يؽقن تعبد الؼؾب لغقر ، كؿال الذل والحب والخضقع والتعظقؿ ؿافنهن

ـال بف درجة أفاضؾ الؿقحديـ وساداهتؿ وخقاص إولقاء؟! فؾق كان الل مؿا تُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص طـ رسقل الل وٓ يحػظ، ووهًؿاا كان غؾطً ؛ كالشؿس الَحِديثإسـاد هذا 

 .لػظ العشؼ يف حديث صحقح ألبتة

كف يحؽؿ طؾك أ ملسو هيلع هللا ىلص ظـ بالـبلفؽقػ يُ ، ثؿ إن العشؼ مـف حالل ومـف حرام

أو يعشؼ ، فرتى مـ يعشؼ امرأة غقره! أكف شفقد؟بل ػ  عكؾ طاشؼ يؽتؿ وي

يـال بعشؼف درجة الشفداء؟! وهؾ هذا إٓ خالف الؿعؾقم مـ ؛ الؿردان والبغايا

 ؟! ملسو هيلع هللا ىلص ديـف

كقػ والعشؼ مرض مـ إمراض التل جعؾ الل سبحاكف لفا مـ إدوية 
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 .وإما مستحب ،حراًماا والتداوي مـف إما واجب إن كان طشؼً ، وقدًراا شرطً 

ٕصحاهبا  ملسو هيلع هللا ىلص وأكت إذا تلمؾت إمراض وأفات التل حؽؿ رسقل الل

، والؿبطقن، كالؿطعقن؛ وجدهتا مـ إمراض التل ٓ طالج لفا؛ بالشفادة

هذه باليا  فنن، ومـفا الؿرأة يؼتؾفا ولدها يف بطـفا، والغرق، والحرق، والؿجـقن

وٓ يرتتب ، ولقست أسباهبا محرمة، وٓ طالج لفا، مـ الل ٓ صـع لؾعبد فقفا

 طؾقفا مـ فساد الؼؾب وتعبده لغقر الل ما يرتتب طؾك العشؼ.

ْد  ؛ملسو هيلع هللا ىلص إلك رسقل الل الَحِديثفنن لؿ يؽػ هذا يف إبطال كسبة هذا  فؼؾ 

إمام واحد مـفؿ قط أكف شفد طـ  ف ٓ يحػظفنك، العالؿقـ بف وبعؾؾف الَحِديثأئؿة 

ورمقه ، الَحِديثكقػ وقد أكؽروا طؾك سقيد هذا ، بؾ وٓ بحسـ، لف بصحة

 .«واستحؾ بعضفؿ غزوه ٕجؾف؟!، ٕجؾف بالعظائؿ

جزم كؿا ؛ مقضقع الؿتـ، ضعقػ اإلسـاد الَحِديثن أ :وخالصة الؽالم

 لف أيًضا «الؿـار»وكذا يف رسالة ، يف الؿصدريـ السابؼقـ بذلؽ العالمة ابـ الؼقؿ

 اهـ. (1)«والل أطؾؿ، (131ص) «روضة الؿحبقـ»ومثؾف يف ، (14)

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باختصار.  (527-1/534« )السؾسؾة الضعقػة»(1)



   
 322 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

ٌامعتػِنوٌامزاوط

ِشريوَهٌامدافظٌ
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

  لِْسلَة»نو  (411) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 لَ إِ  اءِ ؿَ ْس إَ  ب  َح أَ »
ِ
 .«دَ ؿ  ا ُح مَ وَ  دَ ب  ا طُ مَ  ك الل

 :$ األَل َباكِلقال 

َؾ لف» ُققصلكؿا صرح بف  .ال أص   «كشػ الخػاء» . اكظروغقره الس 

ا حقث ذكره يف خطل فاحًش  $ الُؿـِْذريوقد أخطل ، (51، 1/421)

يف رواية لؿسؾؿ وأبل داود  مـ حديث ابـ طؿر هبذا الؾػظ (4/35) «الرتغقب»

 .والرتمذي وابـ ماجف

، «الرتغقب»ابـ طؿر الؾػظ الثاين الذي يف طـ  وإكؿا أخرج همٓء، كذا قال

 :وهق

 ك لَ إِ  اءِ ؿَ س  األَ  ب  َح أَ »
ِ
  ُد ب  طَ  اهلل

ِ
 .«ـِ ؿَ ح  الر   ُد ب  طَ وَ  اهلل

، (1/414) «ســ أبل داود»و، (1/112) «صحقح مسؾؿ»اكظر 

 ...(1/717) وابـ ماجف، (7/12) والرتمذي
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كعبد ؛ د لغقر اللكؼؾ ابـ حزم آتػاق طؾك تحريؿ كؾ اسؿ معبَّ  :(فائدة)

، (44ص ) «تحػة الؿقدود»وأقره العالمة ابـ الؼقؿ يف ...وطبد الؽعبة، العزى

هق مشفقر طـد كؿا ؛ سقـوطبد الحُ ، : طبد طؾلوطؾقف فال تحؾ التسؿقة بـ

يػعؾف بعض الجفؾة مـ أهؾ كؿا ؛ أو طبد الرسقل: طبد الـبل ـوٓ ب، الشقعة

 اهـ. (1)«السـة

 

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( باختصار. 521-1/525« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامعتػِنوٌعادسام

ٌ$ٌوَهٌامدافظٌانبٌخجص

ٌ$ٌتصِيبٌمنُيحىي

ٌ$ٌتصِيبٌمنىٌشري

  لِْسلَة»( نو 412) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 فُ ؾَ فَ ؛ مِ رَّ حَ الؿُ  ـَ ا مِ مً قْ يَ  امَ َص  ـْ مَ وَ ، ـِ قْ تَ ـَ َس  ةُ ارَ ػَّ كَ  فُ لَ  انَ كَ ؛ ةَ فَ رَ طَ  مَ قْ يَ  امَ َص  ـْ مَ »

 .«امً قْ يَ  قنَ ثُ اَل ثَ  مٍ قْ يَ  ؾ  ؽُ بِ 

 :$ األَل َباكِلقال 

 ( مـ صريؼ111 ص) «الؿعجؿ الصغقر» خرجف الطرباين يف. أمقضقع»

 ...........................................................:(1)الفقثؿ بـ حبقب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/44« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: الفقثؿ بـ حبقب: 3443)

، هق الؿتفؿ بف. رواه أبق كعقؿ، يباصؾ يف الؿفد رٍ الفقثؿ بـ حبقب. طـ سػقان بـ طققـة بخبَ »

 اهـ.« طـ الطرباين، طـ محؿد بـ ُرَزيؼ بـ جامع، طـف

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -544)ص« التفذيب تؼريب»يف  $وقال ابـ حجر 

الفقثؿ بـ حبقب، شقخ لؿحؿد بـ ُرَزْيؼ، شقخ الطرباين، »( ترجؿة: الفقثؿ بـ حبقب: 4411)
= 
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، مجاهدطـ ، (1)ؾقؿلقث بـ أبل ُس طـ ، حؿزة الزياتطـ ، (1)سالم الطقيؾثـا 

 وقال:، مرفقًطاابـ طباس طـ 

 .«تػرد بف الفقثؿ بـ حبقب»

َهبِلاهتؿف  قؾت:  !«الثؼات» ذكره ابـ حبان يفو، بخرب باصؾ الذَّ

 «.وابـ أبل سؾقؿ ضعقػ، وسالم الطقيؾ متفؿ

: $ وهؿ الحافظ ابـ حجر ذكر العزوبعد  يف الفامش $ األَل َباكِلبقـ 

 فؼال:

تبقـ لل بعد ثؿ ، $لؾحافظ  «الؾسان» ـت اطتؿدت يف هذا العزو طؾكك

( إكؿا هق الفقثؿ بـ 4/541) ن الذي فقفوأ، (4)أكف وهؿ «الثؼات»كتاب  صبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 اهـ.« مرتوك، مـ العاشرة. تؿققز

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

م بـ سؾقؿ 1411)  الطقيؾ: ( ترجؿة: سالَّ

م، بتشديد الالم، ابـ ُسؾقؿ أو َسْؾؿ، أبق سؾقؿان، ويؼال لف» الطقيؾ، الؿدائـل، مرتوك،  :سالَّ

 اهـ. « مـ السابعة، مات سـة سبع وسبعقـ. ق

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -717)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: الؾقث بـ أبل ُسؾقؿ: 5135)

أكس، وققؾ غقر  :أبل ُسؾقؿ بـ ُزَكْقؿ، بالزاي والـقن، مصغر، واسؿ أبقف أيؿـ، وققؾالؾقث ابـ »

ا ولؿ يتؿقز حديثف فرتك، مـ السادسة، مات سـة ثؿان وأربعقـ. خت ذلؽ، صدوق اختؾط جد  

 اهـ. « 7م

 يف الفقثؿ بـ حبقب، بـالفقثؿ بـ حبقب الصقريف الثؼة؛ $قؾت: وقد وهؿ الحافظ ابـ حجر  (4)
= 
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يف  بقـتفكؿا ؛ ف تابع تابعلفنك، وهق متؼدم طؾك الؿتفؿ، حبقب الصقريف الثؼة

 .(1)«تقسقر آكتػاع»

بو $ الُؿـ ِذريو $ الَفق َثؿلكالم  $ األَل َباكِلثؿ ذكر   فؼال:: فصق 

، وهق قصقر ٓ يخػك، ( بالفقثؿ هذا4/121) الَفْقَثؿلأطؾف ؛ الَحِديثو»

 :(1/43) «الرتغقب»يف الُؿـِْذريوأطجب مـف ققل 

 !«وإسـاده ٓ بلس بف، وهق غريب، «الصغقر» رواه الطرباين يف»

وإٓ فؽقػ يسؾؿ مـ البلس إذا كان فقف ذاك الؿتفؿ ، وهذا ذهقل طجقب

 :قال فقف ابـ خراش ؟!الطقيؾ

 .«كذاب»

 :قال ابـ حبانو

 .«ؿد لفاتعكلكف كان الؿ، الثؼات الؿقضقطات يروي طـ»

 :الَحاكِؿقال و

 اهـ. (1)«..«روى أحاديث مقضقطة»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 فإول: متفؿ، والثاين: ثؼة.  ،«الؾسان»فذكره يف 

 (. 1/524« )السؾسؾة الضعقػة( »1اكظر هامش رقؿ ) (1)

 ( باختصار. 524-1/521« )السؾسؾة الضعقػة» (1)



   
 327 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

ٌامعتػِنوٌعاةعام

ُيِطيوَهٌامدافظٌ ٌ$ٌامعُّ

ٌ$ٌامُىٌاويوَهٌامدافظٌ

ٌٌ«تػاميهٌاإلظالم»امصدٌغىلٌكتابٌ

ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌمػتسٌامغٌيٌخىادة

  لِْسلَة»( نو 416) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ـِ الص  بِ  قْ لَ وَ  ؿَ ؾْ قا العِ بُ ؾُ اصْ »  .«ق

 :$ األَل َباكِلقال 

 «أخبار أصبفان» وأبق كعقؿ يف، (114/1) رواه ابـ طدي. باصؾ»

وأبق الؼاسؿ ، (171/1) «الػقائد» ؽ الـقسابقري يفقَّ ؾِ وابـ طَ ، (1/111)

ويف ، (2/417) «التاريخ»والخطقب يف، (151/1) «إربعقـ» الؼشقري يف

وابـ طبد الرب ، (171/471) «الؿدخؾ» والبقفؼل يف، (1/1) «كتاب الرحؾة»

 «الؿـتؼك مـ مسؿقطاتف بؿرو» والضقاء يف، (3-1/4) «جامع بقان العؾؿ» يف

، (1)أبق طاتؽة صريػ بـ سؾقؿان( كؾفؿ مـ صريؼ الحسـ بـ ططقة: ثـا 13/1)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4433صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-1/414« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)
= 
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 مرفقًطا. وزادوا جؿقًعا:أكس طـ 

 .«فنن صؾب العؾؿ فريضة طؾك كؾ مسؾؿ»

 :قال ابـ طديو

 .«طؾؿ يرويف غقر الحسـ بـ ططقةأما  .بالصقـ وققلف: ولق»

كؼؾف طـف ابـ كؿا ؛ الَحاِكؿومـ قبؾف ، «تاريخف» وكذا قال الخطقب يف

فؼد أخرجف ، ويف ذلؽ كظر -كؼؾت «الػقائد»ومـ خطف طؾك هامش  -الؿحب

حؿاد بـ خالد الخقاط قال: حدثـا صريػ بـ طـ ، (121) «الضعػاء»العؼقؾل يف 

 سؾقؿان بف.

 وقال:

 و:، الَحِديث َمْتُروكوهق ، أبل طاتؽةطـ  إٓ؛ «ولق بالصقـ»وٓ يحػظ: » 

 .«متؼاربة يف الضعػ، الرواية فقفا لقـ أيًضا؛ «فريضة طؾك كؾ مسؾؿ»

ا بؾ ضعػف، وهق متػؼ طؾك تضعقػف، هذا أبق طاتؽة الَحِديثآفة ف  جد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 طاتؽة: ل ترجؿة: صريػ بـ سؾؿان، أب

 صريػ بـ سؾؿان، أبق طاتؽة. طـ أكس.»

ذاهب الحديث. وقال البخاري: مـؽر الحديث. وقال الـسائل: لقس بثؼة. وقال  قال أبق حاتؿ:

 الدارقطـل وغقره: ضعقػ.

 اهـ. « وهق بالؽـقة أشفر..«. اصؾبقا العؾؿ ولق بالصقـ»هق صاحب حديث:  قؾت:
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 بؼقلف: البخاريو، رأيتكؿا ؛ العؼقؾل

 .«الَحِديثمـؽر »

 :الـ سائلو

 .«لقس بثؼة»

 : بق حاتؿأوقال 

 (.1/1/727) رواه ابـف طـفكؿا ؛ «الَحِديثذاهب »

 .الَحِديثوذكره السؾقؿاين فقؿـ طرف بقضع 

 :الدروري أكف قالطـ ، (11/122/1) «الؿـتخب» وذكر ابـ قدامة يف

 .«فؾؿ يعرفف، أبل طاتؽة هذاطـ ، وسللت يحقك بـ معقـ»

؟ الَحِديث( ذكر لف هذا َأْحَؿداإلمام  :يعـل) ن أبا طبد اللأ ،وطـ الؿروزي

 شديًدا. إكؽاًرافلكؽره 

 :وقال، (1/115) «الؿقضقطات» أورده ابـ الجقزي يفوقد  قؾت:

 .«ٓ أْصَؾ لف، ابـ حبان: باصؾقال »

 .(14ص) «الؿؼاصد» قره السخاوي يفوأ

ُققصلما وهؿ فقف  $ األَل َباكِلبق ـ   فؼال:: $ الس 

ُققصلأما  ( بؿا حاصؾف: أن لف صريؼقـ 1/124) «الملئ» فتعؼبف يف؛ الس 

 :آخريـ
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طـ  رواية يعؼقب بـ إسحاق بـ إبراهقؿ العسؼالين بسـده: مـ أحدهؿا

 .بفمرفقًطا أكس طـ ، الزهري

 .رواه ابـ طبد الرب

َهبِلقال ؛ هذا يعؼقبو  :الذ 

 .«كذاب»

 :وى بنسـاد صحقحثؿ ذكر أكف رَ 

 .«امـ حػظ طؾك أمتل أربعقـ حديثً »

 .وهذا باصؾ

؛ مرفقًطاأبل هريرة طـ ، باري بسـدهيْ قَ جُ ـال َأْحَؿد: مـ صريؼ واآلخر

ُققصلقال إول مـف فؼط.  الشطر  :الس 

 .«اعوالجقيباري وضَّ »

 فتبقـ أن تعؼبف ٓبـ الجقزي لقس بشلء! قؾت:

ُققصلكالم  $ األَل َباكِلوكؼؾ   «التعؼبات طؾك الؿقضقطات»يف  $ الس 

 فؼال:: ب طؾقفوطؼ  

 :(1 ص) «لتعؼبات طؾك الؿقضقطاتا»يف  وقال

وقال: متـ ، مـ صريؼ أبل طاتؽة «شعب اإليؿان» البقفؼل يفأخرجف »
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ح بؽذب وٓ ولؿ يجرَّ ، وأبق طاتؽة مـ رجال الرتمذي .إسـاد ضعقػو، مشفقر

 وابـ طبد الرب يف، أخرجف أبق يعؾك .أكسطـ ، متابًعات لف وجدقد و، هتؿة

طبد وأخرجف ابـ ، أكسطـ ، ابـ سقريـطـ ، مـ صريؼ كثقر بـ شـظقر «العؾؿ»

دأيًضا مـ صريؼ طبقد بـ  الرب ، الزهريطـ ، سػقان بـ طققـةطـ ، الػريابل ُمحؿَّ

 أكس.طـ 

يصؾ ، أكسطـ  ولف صرق كثقرة، أخرجف ابـ ماجف؛ وكصػف الثاين

 «الشعب» وأورده البقفؼل يف، قالف الحافظ الؿزي .مجؿقطفا إلك مرتبة الحسـ

 . «ڤومـ حديث أبل سعقد الخدري ، أكسطـ ، مـ أربع صرق

 ولـا طؾقف تعؼبات:

هؾ يعـل الـصػ إول مـ ؛ البقفؼلطـ  : لقـظر فقؿا كؼؾفأواًل 

هذا هق  فنن أم الـصػ الثاين؟، «اصؾبقا العؾؿ ولق بالصقـ»أطـل ، الَحِديث

، ٓ يف الـصػ إول، وفقف أورد السخاوي ققل البقفؼل الؿذكقر، الؿشفقر

تلكدت مـ ذلؽ بعد ثؿ ، (174 - 171) «الؿدخؾ»وطؾقف يدل كالمف يف 

 .(155 - 1/157) «الشعب»صبع 

بؾ ، السؾقؿاينطـ  إن أبا طاتؽة لؿ يجرح بؽذب. يخالػ ما سبؼ: ققلف ثاكًقا:

 .ٓ يخػككؿا ، كف يتضؿـ تجريحف بذلؽٕ. «لقس بثؼة» :إذ قال الـَّسائلوطـ 

ص ) «جامع ابـ طبد الرب»رجعت إلك رواية كثقر بـ شـظقر هذه يف  ثالًثا:

، وإكؿا هل بالـصػ الثاين فؼط، الَحِديثفؾؿ أجد فقفا الـصػ إول مـ ، (2



   
 332 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

، لقس فقفا الـصػ إول، وأضـ أن رواية أبل يعؾك مثؾفا، مثؾ رواية ابـ ماجف

ُققصلذكر كؿا  إذ لقكان  ولؿ يػعؾ.، «الؿجؿع»يف  الَفْقَثؿلٕوردها ؛ الس 

طـ أكس طـد ابـ طبد الرب فقفا طبقد بـ طـ ، رواية الزهري رابًعا:

د ُققصلوقد أشار إلك جفالتف ، ولؿ أطرفف، الػريابل ُمحؿَّ بـؼؾف السـد  الس 

بؾ فقف ذاك ، ولقس كذلؽ، ولؽـف أوهؿ بذلؽ أن الطريؼ إلقف سالؿ، بف مبتدًئا

 سبؼ!كؿا ؛ الؽذاب

( بسؿاع 1/1/445) الػريابل هذا طـد ابـ أبل حاتؿثؿ وجدت ترجؿة 

 وقال:، (3/711) «الثؼات»وذكره ابـ حبان يف ، أبقف طـف

 .«الَحِديثمستؼقؿ »

 فأفة مـ يعؼقب.

 فؼال:: $ الُؿـاويفقف  ؿَ ما وهِ  $ األَل َباكِل بق ـو

يعـل بذلؽ الـصػ الثاين مـ ؛ «..ولف صرق كثقرة» :ققلف: خامًسا

! فؼد كؾف الَحِديث أكف طـك الُؿـاويوقد ففؿ مـف ، كالمف هق ضاهركؿا ؛ الَحِديث

 وحؽؿ ابـ الجقزي بقضعف:، قال يف شرحف إياه بعد أن كؼؾ إبطال ابـ حبان إياه

وكقزع بؼقل الؿزي: لف صرق ربؿا يصؾ بؿجؿقطفا إلك الحسـ. ويؼقل »

َهبِل  .«وبعضفا صالح، روي مـ طدة صرق واهقة :«تؾخقص القاهقات»يف  الذَّ

كؿا ؛ الـصػ الثاين $ؿا طـك الؿزي فنك، $ الُؿـاويوهذا وهؿ مـ 
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ُققصلهق ضاهر كالم  َهبِلوهق الذي طـاه ، الؿتؼدم الس  طـ  الُؿـاويفقؿا كؼؾف  الذَّ

 ٓ شؽ يف ذلؽ وٓ ريب.؛ «التؾخقص»

ما قالف ابـ حبان  فقف الحُؼ ، بشطره إول الَحِديثن هذا إ :وخالصة الؼقل

 .يصؾح لالطتضاد بف لف صريؼ إذ لقس، ابـ الجقزيو

، قال الؿزيكؿا ، فقحتؿؾ أن يرتؼل إلك درجة الحسـ؛ وأما الشطر الثاين

اا كثقرة لف صرقً  فنن ، حتك أن ثؿاكقة صرق مـفا وقد جؿعت أكا، أكسطـ ، جد 

وابـ ، سعقدأبق ، مـفؿ ابـ طؿر؛ جؿاطة مـ الصحابة غقر أكسطـ  وروي

، وأكا يف صدد جؿع بؼقة صرقف لدراستفا والـظر فقفا، وطؾل، وابـ مسعقد، طباس

 حتك أتؿؽـ مـ الحؽؿ طؾقف بؿا يستحؼ مـ صحة أو حسـ أو ضعػ.

-73) «تخريج مشؽؾة الػؼر» وأوصؾتفا إلك كحق العشريـ يف، ثؿ درستفا

 .فِ بحسـِ  وجزمُت ( 11

وهق  ،يف سقرية أحد مشايخ الشؿالالرد طؾك يف  $ األَل َباكِلثؿ شرع 

ق خ مـ  «تعالقؿ اإلسالم» طؾك ما سطر يف كتابف ،دلبإطبد الغـل حؿادة مـ  الش 

وآراء ، ا ومقضقطةوأحاديث ضعقػة جد  ، ومسائؾ غريبة، مخالػات شرطقة

 فؼال:: وأفؽار غريبة، باصؾة

سقرية كتابف ؿال يف د بف أحد مشايخ الشَّ مؿا سقَّ  الَحِديثاطؾؿ أن هذا و

، ف كتاب محشق بالؿسائؾ الغريبةفنك، «تعالقؿ اإلسالم»: الذي أسؿاه بغقر حؼ

ابؾ فقف كثقر ، ولقس هذا فؼط، التل ٓ تصدر مـ طالؿ، وأراء الباصؾة مـ  جد 
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طؾك ذلؽ أكف جزم بـسبة هذا  دلقاًل وحسبؽ ، إحاديث القاهقة والؿقضقطة

 ثاين حديث مـ إحاديث التل أوردها يف وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص لك الـبلإالباصؾ  الَحِديث

مـ  وفقفا غقر هذا، وغالبفا ضعقػة، (4ص ) مـ أول كتابف «فضؾ العؾؿ»

وهذا ، «وخقار طؾؿائفا فؼفاؤها، خقار أمتل طؾؿاؤها»: كحديث؛ الؿقضقطات

فؼد أخطل الؿملػ أو مـ ، (414) سبؼ تحؼقؼف برقؿكؿا ؛ باصاًل  امع كقكف حديثً 

 !«فؼفاؤها»: بدل «رحؿاؤها»: لػظف فنن، روايتفكؼؾف طـف يف 

 :(320ص ) ما أورده يفف ومـ األحاديث الؿقضقطة فق

إن الل ومالئؽتف يصؾقن »و: ، «..صالة بعؿامة أفضؾ مـ خؿس وطشريـ»

 .«طؾك أصحاب العؿائؿ يقم الجؿعة

 (.152و 114برقؿ ) وقد تؼدم الؽالم طؾقفؿا

، (مـف 7ص) «كالحؿار يف الطاحقنالؿتعبد بغقر فؼف » ومـفا حديث:

 إن شاء الل تعالك. (431) وسقليت بقان وضعف برقؿ

ٓ يعزو إحاديث التل يذكرها إلك  أكف الؿملػغرائب هذا ومـ 

ٕن أقؾ ؛ وهذا مؿا ٓ يجقز يف العؾؿ، الؿعروفة الَحِديثمصادرها مـ كتب 

فؾؿا ، يف أول إمر ولؼد استـؽرت ذلؽ مـف، إلك مصدره الَحِديثالرواية طزو 

 ما كـت ؛ يف ذلؽ يػرتيو، ارأيتف يعزو أحقاكً 
َّ
فاكظر ف مـ قبؾ! استـؽرتهان طؾل

 حقث يؼقل:؛ (174ص ) «الصػحة» يف إلقف مثاًل 

وجعؾف بقـ ، كف قال: مـ كتب هذا الدطاءأ ملسو هيلع هللا ىلص الـبلطـ  روى الرتمذي»
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وهق  !(ا )وكؽقرً  امـؽرً  رَ ( ولؿ يَ !) لؿ يـؾف طذاب الؼرب؛ صدر الؿقت وكػـف

 .ذكر الدطاءثؿ ، «..هذا

لؿ يروه الرتمذي وٓ غقره مـ أصحاب الؽتب الستة وٓ  الَحِديثففذا 

الؿقضقع الظاهر البطالن إٓ مـ  الَحِديثن يروي مثؾ هذا أعؼؾ الستقـ! إذ ٓ يُ 

 !ولق مرة واحدة يف طؿره الَحِديثلؿ يشؿ رائحة 

 ويف الصػحة التل قبؾ التل أشركا إلقفا ققلف: 

غػر الل لف ؛ وكتؿ طؾقف، مـ غسؾ مقًتا) :ملسو هيلع هللا ىلص قال« صحقح مسؾؿ»يف »

 .«أربعقـ سقئة(

 الَحاكِؿوإكؿا رواه ، وٓ يف شلء مـ الؽتب، «صحقح مسؾؿ»ففذا لقس يف 

 .«أربعقـ مرة» :بؾػظ؛ والبقفؼل، فؼط

مؿا يف هذا الؽتاب مـ إحاديث الؿقضقطة  ـ جؾ  مِ  فذا قؾ  ف

لق و، دـل طثرت طؾقفا دون تؼص  كويعؾؿ الل أ .آ أْصَؾ لفوالتخريجات التل 

لجاء ؛ ا بقان ما فقف مـ الؿـؽراتأكـل قرأت الؽتاب مـ أولف إلك آخره قاصدً 

 ا أكرب مـ كتابف! وإلك الل الؿشتؽك!كتابً 

 ولقس هذا مجال، افؽثقرة أيًض : الؿستـؽرةوأما ما فقف مـ الؿسائؾ الػؼفقة 

 :أكتػل بؿثالقـ فؼط وإكؿا، تػصقؾ الؼقل يف ذلؽ

 :( يف صدد بقان آداب االغتسال20 ص) قال

 !«وأن يصؾل ركعتقـ بعد خروجف سـة الخروج مـ الحؿام»
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حتك التل تروي ، ا ألبتة يف شلء مـ كتب السـةٓ أْصَؾ لفوهذه السـة 

 !ا مـ إئؿة الؿجتفديـ قال هباحدً أالؿقضقطات! وٓ أطؾؿ 

 :(352-353ص ) قالو

يعـل: ) ملسو هيلع هللا ىلص ٓ بلس بالتفؾقؾ والتؽبقر والتسبقح والصالة طؾك الـبل»

ض وتعر  ، ويف تركف ازدراء بف، لؾؿقت شعاًرإكف صار ؛ قدام الجـازة (جفًرا

 !«بقجقبف لؿ يبعدولق ققؾ ، ثتفورلؾتؽؾؿ فقف ويف 

فؾؿ يؼؾ هبا ، ا يف السـةٓ أْصَؾ لفوهذا مع كقكف مـ البدع الؿحدثة التل 

وإين ٕطجب أشد العجب مـ همٓء الؿتلخريـ الذيـ ، اأحد مـ إئؿة أيًض 

الصحقح بحجة أن الؿذهب طؾك  الَحِديثن يتبع أمقن طؾك صالب العؾؿ يحر  

وخالف ، ٕكف خالف السـة؛ لالجتفاد فقفيجتفدون هؿ فقؿا ٓ مجال ثؿ ، خالفف

 .ا الذيـ يزطؿقن تؼؾقدهؿما قال إئؿة أيًض 

 مقؾ إلك إخذ بؼقل مـ يؼقل مـ الؿتلخريـ بسد  أإين ٕكاد  ،يؿ اللأو

، دل طؾقفا دلقؾ شرطليباب آجتفاد حقـ أرى مثؾ هذه آجتفادات التل ٓ 

كان خطمهؿ أكثر مـ ؛ همٓء الؿؼؾديـ إن اجتفدوا فنن !وٓ تؼؾقد إلمام

 .والل الؿستعان .وإفسادهؿ أكثر مـ إصالحفؿ، إصابتفؿ

 ًٓ لتضؿـف آحتقال طؾك ؛ هق أخطر مـ الؿثالقـ السابؼقـ ثالًثا وإلقؽ مثا

أٓ وهق الربا! ؛ مةإبؾ هق مـ الؽبائر بنجؿاع ، استحالل ما حرمف الل ورسقلف

 :(411 ص) ـقال ذلؽ الؿسؽق
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ًٓ إ» ، ا لؿؼرضف ما دام ديـف أو شلء مـف صح كذره معقـً ذا كذر الؿؼرتض ما

ن أططقؽ كؾ أو شلء مـف يف ذمتل أبلن يؼقل: لل طؾل ما دام الؿبؾغ الؿذكقر 

 .«شفر أو كؾ سـة كذا

و كؾ سـة أأكف يحؾؾ لؾؿؼرتض أن يلخذ فائدة مسؿاة كؾ شفر  ومعـك ذلؽ

بؾ باسؿ كذر يجب ، لؽـف لقس باسؿ رباو، يقيف إلقف ديـفمـ الؿستؼرض إلك أن 

 وهق قربة طـده!!، القفاء بف

ًٓ ، ا بلحؽام الشريعةتالطبً  -ئأيفا الؼار-ففؾ رأيت   طؾك حرمات واحتقا

 !؟لؿالل مثؾؿا فعؾ هذا الرجؾ الؿتعا

رفقا بذلؽ إٓ أن يؽقن القفقد الذيـ طُ ، فؿا أطؾؿ يػعؾ مثؾف أحد؛ أما أكا 

ذهـ طـ  يقم السبت ببعقدةوما قصة احتقالفؿ طؾك صقد السؿؽ ، الؼديؿ مـذ

 :ملسو هيلع هللا ىلص وكذلؽ ققلف، ئالؼار

 ؿ  ثُ ، (قهُ بُ و  ذَ  :ي  أَ ) قهُ ؾُ ؿَ َج  ؿَ ح  الش   ؿُ فِ ق  ؾَ طَ  مَ ر  ا َح ؿ  لَ  اهللَ  ن  إِ ، قدَ فُ القَ  اهللُ  َؾ اتَ قَ »

 .«فُ ـَ ؿَ قا ثَ ؾُ كَ أَ وَ ، قهُ اطُ بَ 

ْقخرواه   .(1121) «اإلرواء»وهق مخرج يف ، «صحقحقفؿا»ان يف الشَّ

وإن ، أولئؽ فنن، قفقد دون ما أتك بف هذا الؿتؿشقخبؾ إن ما فعؾف ال

ب إلك الل وزاد طؾقفؿ أكف يتؼر، هذا شاركفؿ يف ذلؽ فنن؛ استحؾقا ما حرم الل

 !باستحالل ما حرم الل!! بطريؼ الـذر
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 :ملسو هيلع هللا ىلص هؾ بؾغ مسامع هذا الرجؾ أم ٓ ققلف؛ وٓ أدري

 تَ ر   تَ اَل »
 تَ ر  تَ فَ ، قدُ فُ القَ  َب ؽَ تَ ا ار  قا مَ بُ ؽِ

  مَ ارِ َح قا مَ بُ ؽِ
ِ
 ؟«ؾِ قَ ك الحِ كَ د  لَ بِ  اهلل

قال كؿا ، وإسـاده جقد، «جزء الخؾع وإبطال الحقؾ»رواه ابـ بطة يف 

 وغقره يف غقره.، (1/154) «تػسقره»الحافظ ابـ كثقر يف 

ٕكف ما دام قد ؛ ٓ أو الَحِديثوالذي أطتؼده يف أمثالف أكف سقاء طؾقف أبؾغف هذا 

استغـاء مـف طـفؿا ؛ سد طؾك كػسف باب آهتداء بالؼرآن والسـة والتػؼف هبؿا

ي أضـ والذ، الرأي الذي استحؾ بف ما حرم اللكؿثؾ هذا ؛ بحثآت آراء الؿتلخريـ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وأمثالف مؿا صح طـف الَحِديث! فال فائدة ترجل لف مـ هذا أكف لقس مـ مبتؽراتف

 .. كسلل الل السالمةىوطدم اتباع الفق، فرض فقف اإلخالص وهذا يؼال فقؿا لق

، ف مع ذلؽ مغرور بـػسففنك، ومع أن هذا هق مبؾغ طؾؿ الؿملػ الؿذكقر

 :(58 ص) فاسؿع إلقف يصػ رسالة لف يف هذا الؽتاب، معجب بعؾؿف

يسؿع ولؿ ، ( ٓ مثقؾ لفا يف هذا الزمان!) فنهنا جؿعت فلوطت كؾ شلء»

، وكثرة مسائؾفا، وتـسقؼفا، فجاءت آية يف تـظقؿفا، الزمان هبا حتك أن

فظفرت لعالؿ القجقد ، فػقفا مـ الؿسائؾ ما ٓ يقجد يف الؿجؾدات، واستـباصفا

مجؾدات  ومراجعات، وأتعاب سـقـ كثقرة، بعد جفقد جبارة، حسـاء طروًسا

، تسر الـاضريـ، ة يف لباهباوالزبد، ففل القحقدة يف باهبا، كثقرة وكتب طديدة

 !«وتشرح صدر العالؿقـ
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أن يعؾؼ طؾقف ؛ العريض يف مرامف، وٓ يستحؼ هذا الؽالم الركقؽ يف بـائف

يؼقل يف الذيـ  ملسو هيلع هللا ىلص فؼؾت: إذا كان رسقل الل، ولؽـل تساءلت يف كػسل، بشلء

 :يؿدحقن غقرهؿ

 .«احثقا يف وجقه الؿداحقـ الرتاب»

، فالؾفؿ طرفـا بـػقسـا !وبؿا لقس فقف؟، فؿاذا يؼقل فقؿـ يؿدح كػسف

 . ملسو هيلع هللا ىلص ؼـا بلخالق كبقؽ الؿصطػكؾ  وَخ 

 «تعالقؿ اإلسالم»؛ أحببت أن أققلفا حقل هذا الؽتاب، هذه كؾؿة وجقزة

حتك يؽقكقا طؾك ، ا مـل إلخقاين الؿسؾؿقـكصحً ؛ الباصؾ الَحِديثبؿـاسبة هذا 

 اهـ. (1)«وهق يفدي السبقؾ، والل يؼقل الحؼ .بصقرة مـف إذا ما وقع تحت أيديفؿ
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ٌِنامعتػوٌامحاوي

ىيوَهٌامدافظٌ
َ
ْيح
َ
ٌ$ٌامُ

  لِْسلَة»( نو 424) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ُجُؾ اْلَجاِرَيَة إَِذا َأَراَد َأْن َيْشَتِرَيَفا َٓ »  َما َخاَل ؛ َوَيـُْظَر إَِلْقَفا، َبْلَس َأْن ُيَؼؾ َب الرَّ

ـَ ُرْكَبَتْقَفا إَِلك َمْعِؼِد إَِزاِرَها، َطْقَرَتَفا  .«َوَطْقَرُتَفا َما َبْق

 :$ األَل َباكِلقال 

( مـ صريؼ 24/1ق4ج) «الؿعجؿ الؽبقر» أخرجف الطرباين يف. مقضقع»

دطـ ، (1)صالح بـ حسان: ثـا (1)حػص بـ طؿر الؽـدي بـ كعب  ُمحؿَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/515« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: حػص بـ طؿر: 1143)

حػص بـ طؿر، قاضل حؾب. طـ هشام بـ حسان، وابـ إسحاق، وصالح بـ حسان، »

 والػضؾ بـ طقسك الرقاشل، وغقرهؿ.

 الحؾبل.وطـف يحقك القحاضل، ومحؿد بـ بؽار، وطامر بـ سقار 

ضعػف َأبق حاتؿ. وقال َأبق زرطة: مـؽر الحديث. وقال ابـ حبان: يروي طـ الثؼات 

 اهـ. « الؿقضقطات، ٓ يحؾ آحتجاج بف..

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -141)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: صالح بـ حسان الـََّضري: 1372)
= 
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  مرفقًطا.ابـ طباس طـ ، لضالؼر

 :قال ابـ حبان؛ حػص بـ طؿر هق قاضل حؾب؛ مقضقعوهذا  قؾت:

 .«ٓ يحؾ آحتجاج بف، الثؼات الؿقضقطات يروي طـ»

 :(413-1/414) قال ابـ حبانبؾ ، متػؼ طؾك تضعقػف؛ وصالح بـ حسان

طـ  وكان مؿـ يروي الؿقضقطات، !() كان صاحب ققـات وسؿاع»

 .«ثباتإ

 فؼال: : $ الَفق َثؿلفقف  ؿَ ما وهِ  $ األَل َباكِل بق ـ

 (:1/54) «الؿجؿع»يف الَفْقَثؿلل وأما قق

وذكره ، وهق ضعقػ، وفقف صالح بـ حسان، «الؽبقر» رواه الطرباين يف»

 .«(الثؼات) ابـ حبان يف

 :وفقف مماخذتان :قؾت

ن الراوي طـف مثؾف يف أمع - تعصقب الجـاية بصالح هذا وحده: األولك

 .لقس مـ العدل يف شلء -أشدالضعػ أو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

بالـقن والؿعجؿة الؿحركة، وبالؿقحدة والؿفؿؾة الساكـة، أبق صالح بـ حسان الـََّضري، »

 اهـ.« الحارث الؿدين، كزيؾ البصرة، مرتوك، مـ السابعة. مد ت ق

الذي ترجؿ لف ابـ حجر يف « صدوق مـ الخامسة» قؾت: وهق غقر صالح بـ أبل حسان الؿدين

 ( بعد ترجؿة صالح بـ حسان الـضري.1351رقؿ ) ترجؿة«تؼريب التفذيب»
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( 1/751) وإكؿا ذكر فقف، «الثؼات» لؿ يذكره ابـ حبان يف اأن صالحً : األخرى

أحدهؿا  الَفْقَثؿلفاشتبف طؾك ، وهؿا مـ صبؼة واحدة، (1)صالح بـ أبل حسان

 .بالقضعكػسف وقد طؾؿت أن ابـ حسان اهتؿف ابـ حبان ، بأخر

وقد ، التػريؼ بقـ طقرة الحرة وطقرة األمةواطؾؿ أكف لؿ يثبت يف السـة 

فؾقرجع ، «حجاب الؿرأة الؿسؾؿة» يف كتابلمع شلء مـ التػصقؾ  ذكرت ذلؽ

مع زيادات وفقائد جديدة ومؼدمة ضافقة يف وهق أن تحت الطبع ، إلقف مـ شاء

 اهـ. (1)«الرد طؾك متعصبة الؿؼؾديـ بنذكف تعالك

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -141)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: صالح بـ أبل حسان: 1351)

 اهـ.« صالح بـ أبل حسان الؿدين، صدوق، مـ الخامسة. ت س»

 (. 117-1/114« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌِنامعتػوٌامتاظع

ٌ$ٌامدافظٌاإلوامٌانبٌختانوَهٌ

  لِْسلَة»( نو 427) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

َٓ اَل قَ  ـْ مَ »  َش  ؾ  كُ  َؾ بْ قَ   اللُ َّٓ إِ  فَ لَ  إِ : 
ْ
 َش  ؾ  كُ  دَ عْ بَ   اللُ َّٓ إِ  فَ لَ  إِ َٓ وَ ، ءٍ ل

ْ
 فَ لَ  إِ َٓ وَ ، ءٍ ل

 َش  ؾ  ك كُ ـَ ػْ يَ ك وَ ؼَ بْ يَ   اللُ َّٓ إِ 
ْ
 قفِ طُ ، ءٍ ل

َ
 «.نِ زْ الحُ وَ  ؿ  الفَ  ـَ مِ  ل

 :$ األَل َباكِلقال 

طـ ، (1و 24ق4ج) «الؽبقرالؿعجؿ » الطرباين يف . أخرجفمقضقع»

سعقد بـ طـ ، قتادةطـ ، : ثـا أبق هالل(1)ابـ بؽار الضبل يعـل: ،العباس

 مرفقًطا.ابـ طباس طـ ، الؿسقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/471« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

ار الضبل: 4255)  ( ترجؿة: العبَّاس بـ بؽَّ

ار الضب»  . قال الدارقطـل: كذاب.لبؽر الفذل ل. طـ خالد، وأبي. بصرلالعبَّاس بـ بؽَّ

ُجحقػة، طـ طؾل  لات فؿ بحديثف طـ خالد بـ طبد الل، طـ َبَقان، طـ الشعبل، طـ أب قؾت:

أهؾ الجؿع، غضقا أبصاركؿ طـ فاصؿة حتك تؿر ا إذا كان يقم الؼقامة كادى مـاد: ي»ا: مرفقطً 

 اهـ. « وقال العؼقؾك: الغالب طؾك حديثف القهؿ والؿـاكقر..«. طؾك الصراط إلك الجـة

 «.الضعػاء»، ثؿ ذكره يف «الثؼات»فذكره يف  $تـاقض فقف ابـ حبان  قؾت:
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اَرُقْطـِلقال ؛ العباس هذا؛ مقضقع هذا إسـادو قؾت:  :الدَّ

 .«كذاب»

َهبِلوساق لف   قال:؛ حديثقـ الذَّ

 ...«إهنؿا باصالن»

 (:30/327) «الؿجؿع» يفو

 ...«وثؼف ابـ حبان، وهق ضعقػ، وفقف العباس بـ بؽار، رواه الطرباين»

 :وقال، (3/511) «ثؼاتف» ثؿ رأيتف يف

 ...«الثؼات ٓ بلس بفطـ  حديثف، وكان يغرب»

 !(1/121) اأيًض  «ضعػائف» هذا يففلورد العباس ، ثؿ تـاقض ابـ حبان

دوشقخف أبق هالل اسؿف  َؿدقال : فقف لقـ، بـ سؾقؿ الراسبل ُمحؿ   :َأح 

 اهـ. (1)«..«إٓ أكف يخالػ يف قتادة؛ يحتؿؾ حديثف»

 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( باختصار. 113-1/114« )ة الضعقػةالسؾسؾ»(1)
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ٌِنحىاًام

ِتيوَهٌامدافظٌ
َ
َ
َّ
ٌ$ٌامش

  لِْسلَة»( نو 436) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

َج َهَؾَؽِت » ـَ أَ اُل حِ الرَّ  .«اءُ َس اَطِت الـ  صَ ق

 :$ األَل َباكِلقال 

 «أخبار أصبفان» وأبق كعقؿ يف، (43/1) خرجف ابـ طدي. أضعقػ»

 الَحاكِؿو، (11/1) «جزء إكصاري» وابـ ماسل يف آخر، (1/47)

بؽار بـ طبد العزيز بـ أبل ( مـ صريؼ أبل بؽرة: 5/75) َأْحَؿدو، (7/121)

 أبل بؽرة:طـ ، أبقفطـ ، (1)بؽرة

، فؼام، ورأسف يف حجر طائشة، أتاه بشقر يبشره بظػر خقؾ لف ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

اسافحؿد الل تعالك  فؽان فقؿا ، ؟ فحدثفالرسقل أكشل يسلل؛ فؾؿا اكصرف، جد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/413« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

ار بـ طبد العزيز بـ أبل َبْؽرة الثؼػل: 1111)  ( ترجؿة: بؽَّ

ار بـ طبد العزيز بـ أب» ابـ . قال ابـ معقـ: لقس بشلء... ثؿ قال لَبْؽرة الثؼػ لد ت ق: بؽَّ

طدي: هق مـ جؿؾة الضعػاء الذيـ ُيؽتب حديُثفؿ. ثؿ إن ابـ طدي قال فقف: أرجق أكف ٓ بلس 

 اهـ. « «..الضعػاء»يف  لبف. وذكره العؼقؾ
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أكف ولل أمرهؿ » :َأْحَؿدويف رواية ، وكاكت تؾقفؿ امرأة، حدثف مـ أمر العدو

 :الَحاِكؿقال و فذكره. ...ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل، «امرأة

 .«صحقح اإلسـاد»

َهبِل ووافؼف  .الذَّ

َهبِلوهؿ  $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: $ الذ 

 :«الؿقزان» وهذا ذهقل مـف طؿا ذكره يف ترجؿة بؽار هذا يفقؾت: 

قال ابـ طدي: هق مـ جؿؾة الضعػاء الذيـ . وقال ابـ معقـ: لقس بشلء»

 .«حديثفؿيؽتب 

 :«الضعػاء» يف وقال

 .«مشاه ابـ طدي، ضعقػ»

وهق ما ، أبل بؽرة لف أصؾ بؾػظ آخرطـ ، الَحِديثن هذا أوأكا أضـ  قؾت:

 :( طـف74-14/71) «صحقحف»خرجف البخاري يفأ

 :قال؛ ؽقا ابـة كسرىمؾَّ  فارًساأن  ملسو هيلع هللا ىلص لؿا بؾغ الـبل

 .«ةً أَ رَ ام   ؿُ هُ رَ م  ا أَ ق  ل  وَ  مٌ ق  قَ  َح ؾِ ػ  يُ  ـ  لَ »

، ( مـ صرق51، 51، 74، 74، 5/43) َأْحَؿدو، أيًضا الَحاكِؿوأخرجف 

 .أبل بؽرةطـ 
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والل ، فلخطل، فرواه حػقده طـف بالؾػظ إول، الَحِديثهذا هق أصؾ 

 .أطؾؿ

 .وخطئف فقف، لضعػ راويف؛ هبذا الؾػظ ضعقػ الَحِديثف؛ وبالجؿؾة

 مـفؼد ثبت يف قصة صؾح الحديبقة ، طؾك إصالقف صحقًحاثؿ إكف لقس معـاه 

حقـ امتـع  ملسو هيلع هللا ىلص أشارت طؾك الـبل ڤ( أن أم سؾؿة 5/415) «صحقح البخاري»

مـفؿ كؾؿة حتك يـحر  أحًداوٓ يؽؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلص أصحابف مـ أن يـحروا هديفؿ أن يخرج

 .فـحروا، قامقا؛ فؾؿا رأى أصحابف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص فػعؾ، كف ويحؾؼدْ بُ 

فدل طؾك أن ، أصاع أم سؾؿة فقؿا أشارت بف طؾقف ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبلأفػقف 

 .لقس طؾك إصالقف الَحِديث

َؾ لفالذي  الَحِديثومثؾف   :ال أص 

 .«شاوروهـ وخالػقهـ»

 اهـ. (1)«(1)(741) وقد تؼدم برقؿ

 

JI IK 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/112« )السؾسؾة الضعقػة»اكظر:  (1)

 (. 114-1/115« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌنامحىاًِوٌامدادي

ُيِطيتصِيبٌمندافظٌ ٌ$ٌامعُّ

صيامصدٌغىلٌ
َ
ج ِْ
َ
ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌامك

   ْلِسلَة»( نو 449)و (448) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ةُ ِه إُ ذِ اُل هَ  َتزَ َٓ » -773 تِ : أُ اَل قَ  وْ أَ ) مَّ  لوا فِ َيتَِّخذُ  ؿْ لَ  اٍر مَ قْ خَ ل( بِ مَّ

 .«ىارَ ابِِح الـََّص ذَ ؿَ كَ  َح ابِ ذَ مَ  اِجِدِهؿْ َس مَ 

 :$ األَل َباكِلقال 

حدثـا  :(1/114/1) «الؿصـػ» بل شقبة يفأأخرجف ابـ  ضعقػ.» 

 ...:ملسو هيلع هللا ىلص مقسك الجفـل قال: قال رسقل اللطـ ، (1)سرائقؾإأبق وكقع قال: ثـا 

 فذكره.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 771صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ )-114)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ترجؿة: إسؿاطقؾ بـ خؾقػة الَعْبسل: 

 :إسؿاطقؾ بـ خؾقػة الَعْبسل، بالؿقحدة، أبق إسرائقؾ الُؿاَلئل الؽقيف، معروف بؽـقتف، وققؾ»

كسب إلك الغؾق يف التشقع، مـ السابعة، مات سـة تسع  ،الحػظ ئاسؿف طبد العزيز، صدوق سق

 اهـ. « وستقـ، ولف أكثر مـ ثؿاكقـ سـة. ت ق
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 :ولف طؾتان، وهذا سـد ضعقػ قؾت:

 يروي طـإكؿا  -وهق ابـ طبد الل- مقسك الجفـل فنن، اإلطضال: األولك

، والشعبل، لرحؿـ بـ أبل لقؾكطبد ا أمثال:؛ الصحابة بقاسطة التابعقـ

 «فثؼات» أورده ابـ حبان يفوفقفؿ ، ففق مـ التابعقـ، وغقرهؿ، وكافع، ومجاهد

(4/772). 

ب ُققصلما أخطل فقف  $ األَل َباكِل صق   فؼال:: $ الس 

ُققصلؼقل ف؛ وطؾقف  «إطالم إريب بحدوث بدطة الؿحاريب» يف الس 

ثقـ إكؿا هق ٕن الؿرسؾ يف طرف الؿحد  ؛ القس دققؼً ؛ «إكف مرسؾ» :(41ص)

 .كذلؽ وهذا لقس، «ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل الل»: ققل التابعل

؛ وإسؿف إسؿاطقؾ بـ خؾقػة العبسل، هذا ضعػ أبل إسرائقؾ: األخرى

 :«التؼريب» قال الحافظ يف

 .«الحػظسقئ  صدوق»

ووقع فقؿا كؼؾف  .«الؿصـػ» وهذا طؾك ما وقع يف كسختـا الؿخطقصة مـ

ُققصل سحاق إيعـل: إسرائقؾ بـ يقكس بـ أبل ؛ إسرائقؾ() :«إطالم» طـف يف الس 

ولؿ ، وكالهؿا مـ شققخ وكقع، سرائقؾإوهق مـ صبؼة أبل ، ثَِؼة وهق، السبقعل

 فنن، وإن كان يغؾب طؾك الظـ إول، ستطع البت بإصح مـ الـسختقـأ

 (.445) كسخت سـة، مؼابؾة بإصؾ، كسختـا جقدة
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 وبـاء طؾك ما وقع لؾسققصل قال:

 !«هذا مرسؾ صحقح اإلسـاد»

وما ، وهذا إن سؾؿ مـ أبل إسرائقؾ، معضؾ وقد طرفت أن الصقاب أكف

بعد أن رجعت إلك كسخة ، مـ روايتف الَحِديثفؼد ترجح طـدي أن ، أضـف بسالؿ

وطؾقف ، فقجدهتا مطابؼة لؾـسخة إولك، (1/133/1) «الؿصـػ» أخرى مـ

 .(1/52) رأيتف كذلؽ يف الؿطبقطةثؿ ، فالسـد ضعقػ مع إطضالف

كؿا جاء و، وغقره، «لسان العرب»يف كؿا ؛ الؿحاريبهل  :الؿذابحفائدة: 

 بؾػظ: مرفقًطا ابـ طؿرو ا يف حديثرً مػسَّ 

 .«اتؼقا هذه الؿذابح»

 .الؿحاريب :يعـل

ُققصلقال و، ( وغقره بسـد حسـ1/742) رواه البقفؼل  «رسالتف» يف الس 

 (:11 ص)

 .«حديث ثابت»

بقـتف ، وفقف كظر، الؿساجدخاذ الؿحاريب يف ات  طـ  واستدل بف طؾك الـفل

صدور  ن الؿراد بفأ :خالصتف، «الثؿر الؿستطاب يف فؼف السـة والؽتاب» يف

 .«الػقض» يف الُؿـاويجزم بف كؿا ؛ الؿجالس

ُققصلجزم ؛ كعؿ ، ن الؿحراب يف الؿسجد بدطةأيف الرسالة السابؼة  الس 
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ْقخوتبعف  أطـل - ففذا، وغقره( 1/744) «مرقاة الؿػاتقح» طؾل الؼاري يف الشَّ

، وإن كان صريًحا يف الـفل طـف، الؿعضؾ الَحِديثهذا طـ  يغـل -كقكف بدطة

 ـا ٓ كجقز ٕكػسـا آحتجاج بؿا لؿ يثبت طـف صؾك الل طؾقف وآلف وسؾؿ.فنك

ابـ مسعقد أكف طـ ، (كشػ إستار-1/111/711) وقد روى البزار

 .فال تشبفقا بلهؾ الؽتاب، لؾؽـائسوقال: إكؿا كاكت ، كره الصالة يف الؿحراب

 يعـل أكف كره الصالة يف الطاق.

 :(3/53) الَفق َثؿلقال 

 .«ورجالف مقثؼقن»

طـ ، شار البزار إلك أكف تػرد بف أبق حؿزةأفؼد ، وفقؿا قالف كظر قؾت:

، ولؿ يقثؼف أحد، اوهق ضعقػ اتػاقً ، واسؿ أبل حؿزة مقؿقن الؼصاب، ابراهقؿ

دمـ إطاللف بشقخ البزار  فنطاللف بف أولك ، بدطقى أكف مجفقل؛ بـ مرداس ُمحؿَّ

وقال ابـ حبان ، «جزء الؼراءة»فؼد روى طـف جؿع مـ الحػاظ مـفؿ البخاري يف 

 (:2/114) «ثؼاتف»يف 

 .«الَحِديثمستؼقؿ »

 إبراهقؿ قال: قال طبد الل:طـ ، لؽـ يؼقيف ما روى ابـ أبل شقبة بسـد صحقح

 .«وكان ابراهقؿ ٓ يؼقم فقفا، الؿحاريباتؼقا هذه »

؛ وهق ابـ يزيد الـخعل، إبراهقؿ فنن، ابـ مسعقدطـ ، فذا صحقحقؾت: ف
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كف قد صحح أإٓ ، ففق طـف مرسؾ يف الظاهر، ن كان لؿ يسؿع مـ ابـ مسعقدوإ

 .ابـ مسعقدطـ ، رسؾفأوخص البقفؼل ذلؽ بؿا ، جؿاطة مـ إئؿة مراسقؾف

 :لؿا روى إطؿش قال؛ هق الصقابوهذا التخصقص  قؾت:

 :فؼال ابراهقؿ .ابـ مسعقدطـ ، أسـد لل قؾت البراهقؿ:

وإذا قؾت: قال ، ففق الذي سؿعت، طبد اللطـ ، رجؾطـ ، إذا حدثتؽؿ»

 ....«طبد اللطـ ، غقر واحدطـ ، ففق .طبد الل

َثرييف الرد طؾك  $ األَل َباكِلثؿ شرع   فؼال:: الَؽق 

ْقخ جزم وأما ُققصل يف كؾؿتف التل صدر هبا رسالة الَؽْقَثري الشَّ  السالػة الس 

ففق مع مخالػتف  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا يف مسجد الـبلأن الؿحراب كان مقجقدً ؛ (14 ص)

فال جرم جزم بذلؽ ؛ لفذه أثار التل يؼطع مـ وقػ طؾقفا ببدطقة الؿحراب

مـ ٓبد و، يف ذلؽ حديث ٓ يصحؿا طؿدتف فنك، سبؼكؿا ؛ جؿاطة مـ الـؼاد

 :وهق ققلف، حديث وائؾ بـ حجرمـ  وهق، الَؽْقَثريا لتؾبقسات الؽالم طؾقف دفعً 

  سقَل رَ  ُت ر  َض َح » -119
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  َؾ َخ فَد ، دِ جِ س  ؿَ ـإلك ال َض فَ كَ  حق

طؾك  فُ يؿقـَ  وضعَ ثؿ ، بالتؽبقرِ  يديفِ  عَ رفَ ثؿ ، [راب  ح  ؿ  ـال ]يعـي: موضع   راَب ح  الؿِ 

 .«صدِرهِ طؾك  اهُ رَ س  يُ 

دطـ ، (1/41) أخرجف البقفؼل .ضعقػ : (1)بـ حجر الحضرمل ُمحؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1257صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ )-7/37« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)
= 
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 .وائؾطـ ، أمفطـ ، أبقفطـ ، (1)حدثـا سعقد بـ طبد الجبار بـ وائؾ

والطرباين يف ، والزيادة لف، زوائده(-113) ومـ هذا القجف رواه البزار

 :(145 - 1/147، 1/141) «الؿجؿع»يف  وقال، (11/72/113) «الؽبقر»

وذكره ابـ حبان  .: لقس بالؼقيالـَّسائلقال ؛ سعقد بـ طبد الجباروفقف »

دو .، يف الثؼات  .«بـ حجر ضعقػ ُمحؿَّ

 وقال يف الؿقضع اآلخر:

دوفقف » َهبِلوقال  .قال البخاري: فقف بعض الـظر؛ بـ حجر ُمحؿَّ : لف الذَّ

 .«مـاكقر

 :وزاد، «الجقهر الـؼل» وأطؾف ابـ الرتكؿاين يفوبف  قؾت:

 .«وٓ اسؿفا، لؿ أطرف حالفا، أم يحقك :وأم طبد الجبار هل»
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

 ترجؿة: محؿد بـ ُحْجر: 

عقد، وطـف إبراهقؿ بـ سعقد محؿد بـ ُحْجر بـ طبد الجبار بـ وائؾ بـ ُحجر، طـ طؿف س»

 الجقهري، لف مـاكقر. ققؾ: كـقتف أبق الَخـَافس.

 اهـ. « وقال الُبخاري: فقف بعض الـظر

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/171« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: سعقد بـ طبد الجبار بـ وائؾ: 4131)

وائؾ. طـ أبقف، طـ جده. مـ أوٓد وائؾ بـ ُحْجر. لف كحق خؿسة  سعقد بـ طبد الجبَّار بـ»

 أحاديث. قال البخاري: فقف كظر. وقال الـسائل: لقس بالؼقي.

 اهـ. « روى طـف ابـ أخقف محؿد بـ ُحْجر، وطبد الل بـ طؿر بـ أبان قؾت:
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 :ن هذا اإلسـاد فقف ثالث طؾؾأكالم همالء العؾؿاء فتبقـ مـ 

د-1  .بـ حجر ُمحؿَّ

 سعقد بـ طبد الجبار-1

 .أم طبد الجبار-4

كف أا الؼراء مقهؿً ، العؾتقـ إولققـطـ  أكف سؽت الَؽْقَثريفؿـ تؾبقسات  

 بؼقلف: ف أخذ يحاول دفعفافنك، ومع ذلؽ، إٓ العؾة الثالثةلقس فقف ما يخدش 

جؿفرة الراويات طـ  ٕهنا ٓ تشذ؛ ولقس طدم ذكر أم طبد الجبار بضائره»

َهبِلالاليت قال طـفـ   .«وٓ مـ تركقها، : وما طؾؿت يف الـساء مـ اهتؿتالذَّ

َهبِلولقس معـك كالم  قؾت: ، هذا إٓ أن حديث همٓء الـسقة ضعقػ الذَّ

طـ  عد أن كشػـاب ٓسقؿاو، فاشؾة الَؽْقَثريفؿحاولة ، ولؽـف ضعػ غقر شديد

 ...العؾتقـ إولققـ

ا سـدً  الَحِديثب الَؽْقَثريبث تشومـ ذلؽ يتبقـ لؾؼارئ الؿـصػ سؼقط 

افال يػقده ، ومعـك هد الذي ذكره مـ رواية طبد الؿفؿقـ بـ طباس طـد الشَّ

 :وفقف ،ڤالطرباين مـ حديث سفؾ بـ سعد 

 .«..تؼدم إلقف، لف محراب ل... فؾؿا بـ»

، هذا تػرد بف طبد الؿفؿقـ، مـؽر؛ «لف محراب لبـ» :ألن هذا الؾػظذلؽ 
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فؼد ، وحال يف الحؼقؼة شر مـ ذلؽ، الَؽْقَثريزطؿ كؿا ؛ وقد ضعػف غقر واحد

 :البخاري فقف قال

 .«الَحِديثمـؽر »

 :الـ سائلوقال 

 .«لقس بثؼة»

هذا لق ، الَحِديثتؼرر يف مصطؾح كؿا ؛ ٓ يستشفد بف، شديد الضعػففق 

؛ ااختالًفا جؾق   فؽقػ وهؿا مختؾػان، ا لؾػظ حديث وائؾكان لػظ حديثف مقافؼً 

 ا؟!ـَّ بقَّ كؿا 

َثريوأما استحسان  ، وغقره الؿحاريب بحجة أن فقفا مصؾحة محؼؼة الَؽق 

 :ففل حجة واهقة مـ وجقه: بؾةوهل الداللة طؾك الؼِ 

فال ، اففل تؼقم هبذه الؿصؾحة قطعً ، أن أكثر الؿساجد فقفا الؿـابر أواًل:

ويـبغل أن يؽقن ذلؽ متػًؼا بقـ الؿختؾػقـ يف هذه ، فقفا لؾؿحاريب حقـئذ حاجة

، يحاولقا ابتؽار إطذار إبؼاًء لؿا طؾقف الجؿاهقرالؿسللة لق أكصػقا! ولؿ 

 وإرضاًء لفؿ!.

ن يققػ طـدما تؼتضقف أيـبغل ، ن ما شرع لؾحاجة والؿصؾحةأ ثاكًقا:

هق ، فنذا كان الغرض مـ الؿحراب يف الؿسجد، وٓ يزاد طؾك ذلؽ، الؿصؾحة

بقـؿا كرى ، بؿحراب صغقر يحػر فقفيحصؾ  فذلؽ، الدٓلة طؾك الؼبؾة
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الؿحاريب يف أكثر الؿساجد ضخؿة واسعة يغرق اإلمام فقفا! زد طؾك ذلؽ أهنا 

الخشقع يف طـ  ا لؾزيـة والـؼقش التل تؾفل الؿصؾقـ وتصرففؿصارت مقضعً 

 قطًعا.وذلؽ مـفل طـف ، الصالة وجؿع الػؽر فقفا

فقـبغل ، ن الؿحاريب مـ طادة الـصارى يف كـائسفؿأأكف إذا ثبت  ثالًثا:

مثؾ ، واستبدالف بشلء آخر يتػؼ طؾقف، الؿحراب بالؽؾقةطـ  ف الـظرحقـئذ صر

 ... يف السـةلف أصاًل  فنن، وضع طؿقد طـد مققػ اإلمام

غ لجعؾف مـ وٓ مسقَّ ، ن الؿحراب يف الؿسجد بدطةإ وجؿؾة الؼقل:

يؼقم مؼامف مع  ملسو هيلع هللا ىلص ما دام أن غقره مؿا شرطف رسقل الل، الؿصالح الؿرسؾة

 اهـ. (1)«الزخرفةطـ  والبعد، الؽؾػةوقؾة ، البساصة

 

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باختصار (174-1/142« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحىاًِنوٌامحاين

ٌ$ٌتصِيبٌمنىؤرخٌانبٌطِمِن

ٌ-غٌٌٍغفاٌاهلل-ٌامصدٌغىلٌامىسغٌِودىِدٌظػيسٌامىرصي

  لِْسلَة»( نو 451) و (455) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

455- « َ   وِ ل
َ
 .«َفَع ُ جَلَ ؛ َجرر ِبَ  َحُدُكمْ اْعَتَقَد أ

 :$ األَل َباكِلقال 

 قال ابـ تقؿقة وغقره.كؿا  .مقضقع»

ق خقال   :(00ص ) «مقضقطاتف»طؾك الؼاري يف  الش 

وقال ابـ الؼقؿ: هق مـ كالم ُطبَّاد إصـام الذيـ يحسـقن ضـفؿ »

الل طـ  . وكحقه: مـ بؾغف شلءٓ أْصَؾ لفبإحجار. وقال ابـ حجر العسؼالين: 

 .«..فقف فضقؾة

 بعد: لاآلت الَحِديثيعـل  :قؾت

ورجاَء ، فأَخَذ بِ  إيهاىًا ب ِ ، َنْو بَلََغُ  عِو اهللِ يشء  فيِ  فضيلَة  » -451
 «.وإْن لْم يَُكْو لذلك، أعطاهُ اهلل ذلَك ؛ جوابِ ِ 
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 وابـ إبار يف، (111/1) «جزئف» أخرجف الحسـ بـ طرفة يف مقضقع.

دوأبق ، (131ص) «معجؿف» ، (1-15/1) «فضؾ رجب» يفل الخالَّ  ُمحؿَّ

دو، (3/121) والخطقب فرات طـ ، (15/1) «إربعقـ» بـ صقلقن يف ُمحؿَّ

طـ ، يحقك بـ أبل كثقرطـ ، أبل رجاءطـ  كالهؿا؛ بـ سؾؿان وطقسك بـ كثقر

  فقًطا.جابر بـ طبد الل إكصاري مرطـ ، أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ

 وقال:، (1/153) «الؿقضقطات» يف ذكره ابـ الجقزيومـ هذه الطريؼ 

 .«أبق رجاء كذاب، ٓ يصح»

ُققصلوأقره   .وأكا لؿ أطرف أبا رجاء هذا، (1/117) «الملئ» يف الس 

( بلكف 121ص) «الؿؼاصد» يفصرح أيًضا  الحافظ السخاويثؿ وجدت 

 .(124ص) «الؼقل البديع» وكذا قال يف، ٓ يعرف

بف $ كالم الؿمرخ ابـ صقلقن $ األَل َباكِلذكر   فؼال:: وصق 

  :وأما ققل الؿمرخ ابـ صقلقن

محرز بـ طبد الل  -فقؿا أطؾؿ-وأبق رجاء هق ، هذا حديث جقد اإلسـاد»

 ولؾحديث صرق وشقاهد ذكرهتا يف كتابل، ثَِؼة وهق، الجزري مقلك هشام

 .«(1)«التقشقح لبقان صالة التسبقح»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثؿ رأيت الحافظ ابـ كاصر الديـ »يف الفامش طـد هذا الؿقضع ما كصف:  $قال إلباين  (1)

، «الرتجقح لحديث صالة التسابقح»قد ذكر مثؾ هذا الؽالم يف كتابف  ،(371-444الدمشؼل )
= 
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اففق بعقد  ، ؿ أكف أبق رجاءؾ  ُس  إن؛ ا هذامحرزً  فنن، هذا العؾؿققاطد طـ  جد 

 !فلكك إلسـاده الجقدة؟، وقد طـعـ، «التؼريب» قال الحافظ يفكؿا ؛ ففق يدلس

 ألسباب:: هذا محرز هق ستبعد أن يؽقن أبق رجاءأـل كأطؾك 

والقاقع يف ، ن مـ شققخف فرات بـ سؾؿانأأهنؿ ذكروا يف ترجؿتف  مـفا:

إٓ أن ؛ طـف الَحِديثفرات بـ سؾؿان هق راوي أن أطـل ، خالففهذا اإلسـاد 

 والل أطؾؿ.، عدوفقف بُ  .إصاغرطـ ، ؼال: إكف مـ رواية إكابريُ 

 «العطاردي»: «جزء ابـ طرفة»أكـل رأيت طؾك هامش ، أكف لقس بف ويميد

إشارة إلك أن هذه  «صح» ؿ يقضع بجاكبفا حرفل ولؽـ، إشارة إلك أن هذا كسبف

؛ فاستدركفا طؾك الفامش، الـسبة هل مـ أصؾ الؽتاب سؼطت مـ قؾؿ الـاسخ

فقحتؿؾ أن تؽقن وضعت ، ر إلك أهنا مـ إصؾفنذا لؿ يش، هل طادهتؿكؿا 

ولعؾـا كعثر طؾك كسخة أخرى لفذا ، ٓ طؾك أهنا مـ إصؾ، وتقضقًحا اطؾقف تبققـً 

 فـتبقـ حؼقؼة هذه الؽؾؿة. والل أطؾؿ...، الجزء

وبعضفا أشد ، ٓ تؼقم هبا حجة الَحِديثفجؿقع صرق هذا  :وبالجؿؾة

 -«الرتجقح» قال الحافظ ابـ كاصر الديـ يفكؿا - وأمثؾفا، ا مـ بعضضعػً 

 ولؼد أصاب ابـ الجقزي يف إيراده إياه يف، وقد طرفت وهاءها ،صريؼ أبل رجاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

فعؾؿت أن ابـ صقلقن أخذه مـف، وهذا الؽتاب وقػت طؾقف يف مؽتبة الحرم الؿؽل سـة 

قؾت: واإلشارة هـا إلك الؿدطق «. ؿ طـده كؿا سقليت(، ثؿ صبعت بتعؾقؼ مؿـ ٓ طؾـه1431)

 محؿقد بـ سعقد الؿصري.
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سبؼ يف كؿا  فؼال، وتابعف طؾك ذلؽ الحافظ ابـ حجر، «إحاديث الؿقضقطة»

 الذي قبؾف: الَحِديث

 .«ٓ أْصَؾ لف»

 ووافؼف الشقكاين أيًضا...، هذا الباب وكػك بف حجة يف

السقئة أكف يقحل بالعؿؾ بلي حديث صؿًعا يف  الَحِديثومـ آثار هذا 

، أو مقضقًطا، أو ضعقًػا، طـد أهؾ العؾؿ صحقًحا الَحِديثسقاء كان ، ثقابف

، وخطباء، طؾؿاء؛ جؿفقر الؿسؾؿقـ وكان مـ كتقجة ذلؽ أن تساهؾ

ويف هذا مخالػة ، والعؿؾ هبا، رواية إحاديث وغقرهؿ يف، ومدرسقـ

إٓ بعد  ملسو هيلع هللا ىلص صريحة لألحاديث الصحقحة يف التحذير مـ التحديث طـف

 بقـاه يف الؿؼدمة.كؿا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص التثبت مـ صحتف طـف

العؿؾ كلكف طؿدة مـ يؼقل بجقاز ؛ وما يف معـاه الَحِديثثؿ إن هذا 

وأكف ٓ يجقز ، ومع أكـا كرى خالف ذلؽ، الضعقػ يف فضائؾ إطؿال الَحِديثب

كابـ ، هق مذهب الؿحؼؼقـ مـ العؾؿاءكؿا ؛ إٓ بعد ثبقتف الَحِديثالعؿؾ ب

 :ن الؼائؾقـ بالجقاز ققدوه بشروطنف؛ وغقرهؿ، وابـ العربل الؿالؽل، حزم

 ا.ضعقػً  الَحِديثأن يعتؼد العامؾ بف كقن  مـفا:

فقشرع ما لقس ، لئال يعؿؾ الؿرء بحديث ضعقػ، أن ٓ يشفر ذلؽ ومـفا:

كص طؾك ذلؽ كؿا ؛ فقظـ أكف سـة صحقحة، أو يراه بعض الجفال، بشرع

 قال:؛ (7 - 4ص) «فضؾ رجب تبققـ العجب بؿا ورد يف»الحافظ ابـ حجر يف 
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مـ  ولقحذر الؿرء، وقد صرح بؿعـك ذلؽ إستاذ ابـ طبد السالم وغقره»

 ُد َح أَ  قَ فُ فَ  ٌب ذِ كَ  فُ ك  ى أَ رَ يُ  يٍث دِ َح ل بِ ـ  طَ  َث د  َح  ـ  مَ » :ملسو هيلع هللا ىلص دخقلف تحت ققلف

ـَ ابِ ذ  الؽَ  أو يف ، يف إحؽام الَحِديثوٓ فرق يف العؿؾ ب ؟!فؽقػ بؿـ طؿؾ بف، «ق

 .«إذ الؽؾ شرع، الػضائؾ

، الؿقضقع الَحِديثوٓ يخػك أن العؿؾ هبذه الشروط يـايف هذا  قؾت:

 فتلمؾ.، وهذا هق الؿطؾقب، فالؼائؾقن هبا كلهنؿ يؼقلقن بقضعف

 فؼال: : يف الرد طؾك الؿدطق محؿقد سعقد الؿصري $ األَل َباكِلثؿ شرع 

يف صالة التسابقح التل كؼؾت طـفا تجقيده  ثؿ رأيت رسالة ابـ كاصر الديـ

وقد ، سعقد الؿصري بـ بعت بتعؾقؼ الؿدطق محؿقدقد صُ  الَحِديثإلسـاد هذا 

وتلول كالم العؾؿاء بؿا  -هل طادتفكؿا - شغب فقفا طؾقـا ما شاء لف الشغب

وٓ مجال أن لؾرد طؾقف ، ومؽابرتف الظاهرة لؽؾ قارئ، يتػؼ مع جدلف بالباصؾ

ًٓ ، مػصاًل   :ا طؾك ما كؼقل واحدً فحسبل أن أسقق مثا

بتدلقس فرد إطاللل لؾحديث ، لؼد تظاهر بآكتصار لؾتجقيد الؿشار إلقف

 ا إكؿا يدلس( بلن محرزً 44و 41ص) فزطؿ، بق رجاءأ كف هقبلؾؿ إن ُس ؛ زرِ حْ مُ 

 :ابـ حبان أكف قالطـ  كؼؾف ما تلول وبذلؽ !مؽحقل فؼططـ 

مؽحقل طـ  ـ السؿاع فقفيعترب بحديثف ما بقَّ ، مؽحقلطـ  كان يدلس»

 .«وغقره

طـ  بالسؿاعالصريح يف أكف إذا لؿ يصرح  «وغقره» :ققلفطـ  فتعامك
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: ققل الحافظ الؿتؼدمطـ  تعامككؿا  !عترب بحديثففال يُ ؛ مؽحقل وطـ غقره

 مؽحقل وغقره.طـ  ف مطؾؼ يشؿؾ تدلقسففنك؛ «كان يدلس»

ٕكف بعد تؾؽ الجعجعة رجع إلك الؼقل بضعػ ؛ «تظاهر..»وإكؿا قؾت: 

ًٓ يف كقن أبل رجاء هق محرز بـ طبد 41ص ) ! فؼد تشؽؽالَحِديث الل ( أو

 الؿدلس! وثاكًقا خالػ ابـ كاصر الديـ بؼقلف:

ف يمدي لؾعؿؾ بؽؾ ما فنك، فقف كؽارة شديدة تقجب ضعػف الَحِديثولؽـ »

 .«ما دام يف الػضائؾ، ولقكان مقضقًطا أو واهًقا، ُيسؿع

قـ! بعد أن سرق ما جاء يف ـَ ل ُح ػَّ فؼد رجع مـ كؼده إياي بخُ  قؾت:

 :تؼدم قريًبااستدراكف إخقر مـ ققلل الؿ

السقئة أكف يقحل بالعؿؾ بلي حديث صؿًعا يف  الَحِديثومـ آثار هذا »

 .إلخ «..ثقابف

هـاك ما هق أطظؿ ، أفال يدل هذا طؾك بالغ حؼده وحسده ومؽابرتف؟ بؾك

صبع الؿؽتبة اإلسالمقة يف  «آداب الزفاف»فاكظر مؼدمتل لؽتابل ، يف الدٓلة

 تر العجب العجاب!، طؿان

ما بقـ قائؾ بقضعف أو  الَحِديثأن العؾؿاء اتػؼقا طؾك رد هذا  :والخالصة

، والسخاوي، وابـ حجر، وولداه، وابـ طساكر، وهؿ: ابـ الجقزي، ضعػف

ُققصلو   اهـ. (1)«وهؿ الؼقم ٓ يشؼك جؾقسفؿ()، والشقكاين، الس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.151-1/174« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحىاًِنوٌامحامث

ِشريوَهٌامدافظٌ
ْ
ٌ$ٌامُىٌ

ىيوَهٌامدافظٌ
َ
ْيح
َ
ٌ$ٌامُ

  لِْسلَة»( نو 459) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

ْهرَ  قٌح اَم كُ َص »  .«كْضحَ َم إَ قْ يَ وَ ، رِ طْ َم الػِ قْ  يَ َّٓ إِ ؛ الدَّ

 :$ األَل َباكِلقال 

جعػر بـ طـ ، (1)لفقعة( مـ صريؼ ابـ 1/517) أخرجف ابـ ماجف. ضعقػ»

 ملسو هيلع هللا ىلص رو يؼقل: سؿعت رسقل اللؿْ لل بـ طَ طبد ا أكف سؿع (1)أبل فراسطـ ، ربقعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -412)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: طبد الل بـ لفقعة: 4514)

ـ طؼبة الحضرمل، أبق طبد الرحؿـ الؿصري، طبد الل بـ َلِفقعة، بػتح الالم وكسر الفاء، اب»

ورواية ابـ الؿبارك وابـ وهب طـف  ،الؼاضل، صدوق، مـ السابعة، خؾط بعد احرتاق كتبف

ولف يف مسؾؿ بعض شلء مؼرون، مات سـة أربع وسبعقـ، وقد كاف طؾك  ،أطدل مـ غقرهؿا

 اهـ. « الثؿاكقـ. م د ت ق

صبعة محؿد طقامة( ترجؿة رقؿ -111)ص« تؼريب التفذيب»يف  $قال ابـ حجر  (1)

 ( ترجؿة: يزيد بـ َرباح: 4411)
= 
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 فذكره. ...:يؼقل

 :(308/3ق) «الزوائد» يف قال البقصقري

 .«لضعػ ابـ لفقعة؛ هذا إسـاد ضعقػ»

اسؿف يزيد بـ رباح السفؿل  وأبق فراس، وبؼقة رجال اإلسـاد ثؼات قؾت:

 :كسختل(-1541رقؿ ) «الثؼات» قال العجؾل يف؛ الؿصري

 .«ثَِؼة، تابعل، بصري( إصؾ:) مصري»

، (3/83) «الترغقب» يف الُؿـ ِذري وقد خػل هذا طؾك، وهق مـ رجال مسؾؿ

وقد ، الَحِديث وبف أطال   .فؼاال: إكف ال يعرف، (2/395) «الؿجؿع» يف الَفق َثؿلثؿ 

 .سبؼكؿا : وإكؿا طؾتف ابـ لفقعة، «الؽبقر» أورداه بزيادة مـ رواية الطبراين يف

وهل ، ـ قبؾـإكف مـ شريعة مَ ؛ يجز العؿؾ بفلؿ ؛ لق صح الَحِديثثؿ إن 

صقام طـ  وقد ثبت الـفل ٓسقؿاو، لقست شريعة لـا طؾك ما هق الراجح طـدكا

 :يف رجؾ يصقم الدهر ملسو هيلع هللا ىلص حتك قال ،ملسو هيلع هللا ىلص الدهر يف غقر ما حديث طـف

 .«وددت أكف لؿ يطعؿ الدهر»

 اهـ. (1)«( بسـد صحقح1/417) الـَّسائلرواه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

فؿل، أبق فِراس، بؽسر الػاء، الؿصري، ثؼة، مـ الثالثة، ولؿ » يزيد بـ َرباح، بؿقحدة، السَّ

 اهـ. « يصح أكف شفد فتَح مصر إول. م ق

 (. 112-1/113« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحىاًِنوٌامصاةع

ٌ-غفاٌاهللٌغٌٍ-ٌ(2)امصدٌغىلٌامىِدودي

  لِْسلَة»( نو 465) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ
ـْ ْولَ ا أَ كَ أَ » تِِف. قَ ذِ َوفَّك بِ  ك َم ـَ أَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص اَلفُ مَّ ـْ ُج َتَؾ رَ اَن قَ ٍؿ كَ ؾِ ْس ْتِؾ مُ ؼَ َر بِ مَ ق  اًل مِ

ةِ هْ أَ  مَّ  «.ِؾ الذ 

 :$ األَل َباكِلقال 

، (13517) وطبد الرزاق، (11/14/1) أخرجف ابـ أبل شقبة مـؽر.»

اَرُقْطـِلو، (1/111) والطحاوي، (114/151) «الؿراسقؾ»وأبق داود يف   الدَّ

طـ ، ـ أبل طبد الرحؿـ( مـ صريؼ ربقعة ب11-3/11) والبقفؼل، (475ص)

 طبد الرحؿـ بـ البقؾؿاين:

فلمر ، مـ أهؾ الذمةبرجؾ مـ الؿسؾؿقـ قد قتؾ معاهًدا  أيت ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ  طؾقفا جؿعٌ  ف وردَّ طَ ـ بدَ بقَّ  ،أئؿة البدع، ورأس يف الضاللةإطؾك الؿقدودي مـ  طبد أبق (1)

ذيؾ الصقاطؼ لؿحق إباصقؾ » يف كتابف $قد التقيجري ؿُ أهؾ العؾؿ، مـفؿ: الشقخ حِ 

 «. والؿخارق

 «.إجقبة السديدة طؾك إسئؾة الرشقدة»يف كتابف  $والشقخ زيد الؿدخؾل 

 «.مـفج إكبقاء يف الدطقة إلك الل فقف الحؽؿة والعؼؾ» كتابفيف  -حػظف الل-والشقخ ربقع الؿدخؾل
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 فذكره. وقال:...، فضرب طـؼف، بف

اَرُقْطـِلوقد وصؾف ، أطؾف الطحاوي باإلرسالو  والبقفؼل مـ صريؼ طؿار  الدَّ

دإبراهقؿ بـ : كا بـ مطر ابـ طـ ، الرحؿـ ربقعة بـ أبل طبدطـ ، (1)األسؾؿل ُمحؿ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/21« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: إبراهقؿ بـ أبل يحقك: 145)

، ق: إبراهقؿ بـ أبل يحقك، هق َأبق إسحاق إبراهقؿ بـ محؿد بـ أبل يحقك إسؾؿل الؿدين»

 أحُد العؾؿاء الضعػاء.

ا طـف: أكان ثؼة يف الحديث؟ : سؿعُت يحقك بـ سعقد يؼقل: سللُت مالؽً قال إبراهقؿ بـ طرطرة

 : ٓ، وٓ يف ديـف.فؼال

 : سؿعت الؼطان يؼقل: إبراهقؿ بـ أبل يحقك كذاب.وقال يحقك بـ َمِعقـ

معتزلل، يروى أحاديث لقس وروى َأبق صالب طـ أحؿد بـ حـبؾ قال: تركقا حديثف. قدري، 

 لفا أصؾ.

 : تركف ابـ الؿبارك والـاس.وقال الُبخاري

 ا.: كان يرى الؼدر، وكان جفؿق  اوقال الُبخاري أيًض 

 وروى َطبد الل بـ أحؿد، طـ أبقف، قال: قدري جفؿل، كؾ بالء فقف، ترك الـاس حديثف.

 وروى طباس طـ ابـ َمِعقـ: كذاب رافضل.

ا يؼقل: إبراهقؿ بـ أبل يحقك كذاب، وكان : سؿعت طؾق  ن بـ أبل شقبةوقال محؿد بـ طثؿا

 يؼقل بالؼدر. وأخقه أكقس ثؼة.

 : مرتوك.وقال الـسائل والدارقطـل وغقرهؿا

 ا.: سؿعت الشافعل يؼقل: كان قدري  وقال الربقع

ل: كان : فؼؾت لؾربقع: فؿا حؿؾ الشافعل طؾك الرواية طـف؟ قاوقال يحقك بـ زكريا ابـ حققيف

َ يؼقل َٕ د، أحب إلقف مـ أن يؽذب. وكان ثؼة يف الحديث... عْ ـ بُ مِ  :ن يخر مـ السؿاء، أو قال: 

 اهـ. « وقد وثؼف الشافعل وابـ إصبفاين. قؾت: الجرح مؼدم..
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 :قال الدراقطـلبف. و ابـ طؿرطـ ، (1)البقؾؿاين

، والصقاب، الَحِديث َمْتُروكوهق ، ؿ يسـده غقر ابراهقؿ بـ أبل يحقكل»

ٓ ، وابـ البقؾؿاين ضعقػ ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبلطـ ، ابـ البقؾؿاين مرسؾطـ ، ربقعةطـ 

  .«؟!فؽقػ بؿا يرسؾف، الَحِديثحجة إذا وصؾ  بف تؼقم

 (.11/111) «الػتح»وأقره الحافظ يف  

داإلمام صالح بـ طـ  وكؼؾ البقفؼل  :الحافظ أكف قال ُمحؿ 

 .«هق مرسؾ مـؽر»

 :آخريـ مرسؾقـوروي مـ وجفقـ  قؾت:

دطـ ، يحقك بـ سالمطـ  :األول دطـ ، بـ أبل حؿقد ُمحؿ  بـ  ُمحؿَّ

 ..أخرجف الطحاوي. .مثؾف ملسو هيلع هللا ىلص الـبلطـ ، الؿـؽدر

صالح  لعزيز بـطبد ا لل بـطبد ا : حدثـاهلل بـ يعؼقبطبد ا طـ اآلخر:

 كحقه... ملسو هيلع هللا ىلص الحضرمل طـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجؿة رقؿ صبعة دار الرسالة العالؿقة( -1/733« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طبد الرحؿـ بـ الَبْقؾؿاين: 7531)

: طبد الرحؿـ بـ الَبْقؾؿاين. مـ مشاهقر التابعقـ. يروي طـ ابـ طؿر. لقـف َأبق حاتؿ، وقال 7»

 الدارقطـل: ضعقػ ٓ تؼقم بف حجة.

 فؼال: روى طـف زيد بـ أسؾؿ، وسؿاك بـ الػضؾ، وربقعة، وابـف« الثؼات»وذكره ابـ حبان يف 

 اهـ.« محؿد بـ طبد الرحؿـ. وققؾ: كان مـ كبار الشعراء
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أكف  ويزيده ضعًػا، الَحِديثٓ يتؼقى هبا ، فذه صرق شديدة الضعػف قؾت:

 :ملسو هيلع هللا ىلص ققلفوهق ، معارض لؾحديث الصحقح

 .«يؼتؾ مسؾؿ بؽافرٓ »

ج يف وهق مخر ،ڤطؾل طـ ، ( وغقره11/111) أخرجف البخاري

طؾك فلخذوا بإول ؛ ما الحـػقةوأ، بف أخذ جؿفقر إئؿةو، (1112) «اإلرواء»

 الَحِديثفرجع إلك ، ! وقد أكصػ بعضفؿضعػف ومعارضتف لؾحديث الصحقح

طبد القاحد بـ طـ ، (1/54) «الػؼقف»والخطقب يف ، فروى البقفؼل، الصحقح

 ل:زياد قا

ا يف الـاس وضحؽة! قال: وما ذلؽ؟ : صرتؿ حديثً لففؼؾت ، ؼقت زفرل»

وجئتؿ إلك  .ادرؤوا الحدود بالشبفات: : تؼقلقن يف إشقاء كؾفا: قؾتقال

 : قال رسقل اللفؼؾتؿ: تؼام بالشبفات! قال: وما ذلؽ؟ قؾت، أطظؿ الحدود

 ؽَ بِ  ـٌ مِ م  مُ  ُؾ تَ ؼ   يُ اَل » :ملسو هيلع هللا ىلص
 أشفدك الساطة أين قد فنين :ل! قا. فؼؾتؿ: يؼتؾ بف«رٍ افِ

 .«فرجعت طـ

 . قال الحافظكؿا ؛ وسـده صحقح، ورواه أبق طبقد بـحقه 

 فؼال:: -طػا اهلل طـف- يف الرد طؾك الؿقدودي $ األَل َباكِلثؿ شرع 

الحؼقق العامة »ؽ طؾك فصؾ لألستاذ الؿقدودي يف وقػت بعد ذلثؿ 

 ن:لػت اكتباهل فقف مسللتا، «كظرية اإلسالم وهديف»يف كتابف  «ٕهؾ الذمة
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. وقد سبؼ بقان ما فقف طـد الؽالم ة الذمل دية الؿسؾؿققلف: إن دي األولك:

 (.753) الَحِديثطؾك 

 (:471ص ) : ققلفواألخرى

، اقتص مـف لف؛ ا مـ أهؾ الذمةأحدً  قتؾ مسؾؿٌ  فنن، ذمل كدم الؿسؾؿدم ال»

 .«لق قتؾ مسؾًؿاكؿا 

مـ  وقد طرفت، بف امـ رواية الدراقطـل محتج   الَحِديثذكر هذا ثؿ 

اَرُقْطـِلن تخريجـا لؾحديث أ طؼبف ببقان ضعػف. فالظاهر أن  خرجفلؿا  $ الدَّ

وإكؿا رأى بعض فؼفاء الحـػقة الذيـ ٓ ، لؿ يؼػ طؾك هذا التضعقػإستاذ 

اَرُقْطـِلإلك  الَحِديثطـدهؿ بالتخريج طزى هذا  معرفة ولؿ يذكر معف ، الدَّ

اَرُقْطـِلن فظـ إستاذ أ، تضعقػف ا سؽت طـف ولقٓ ذلؽ لؿ، سؽت طـف الدَّ

 تؼتضقف إماكة العؾؿقة.كؿا ، تضعقػوٕتبعف بـؼؾ ال، إستاذ

، طؿرالخؾػاء الثالثة: طـ  ببعض أثار الَحِديثإن إستاذ أتبع ثؿ 

فرأيت الؽالم طؾقفا ، استدل هبا أيًضا طؾك ققلف الؿذكقر ،ڤوطؾل ، وطثؿان

 حتك يؽقن الؿسؾؿ طؾك بقـة مـ إمر. الَحِديثبؿا يؼتضقف طؾؿ 

مـ أهؾ   مـ بـل بؽر بـ وائؾ قتؾ رجاًل ن رجاًل أ :فخالصتف: طؿر أما أثر

  .فؼتؾقه، فسؾؿ إلقفؿ، فلمر طؿر بتسؾقؿ الؼاتؾ إلك أولقاء الؿؼتقل، الذمة

 أن رجاًل... -الـخعلوهق - إبراهقؿمـ رواية  ٕكف؛ فذا ٓ يصح إسـادهقؾت: ف
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، ا( مختصرً 11/111/13515) «مصـػف»هؽذا رواه طبد الرزاق يف 

، (7/444) لؾزيؾعل «كصب الراية»يف كؿا ؛ بتؿامف «الؿعرفة»ورواه البقفؼل يف 

وقد طرفت ما ققؾ ، ويف إسـاد البقفؼل أبق حـقػة، وإبراهقؿ لؿ يدرك زمان طؿر

 .فقف قبؾ حديث

زيادة يف آخره تػسد  مـ صريؼ أخرى فقفا جاء مقصقاًل قد  فكطؾك أ

 :وهل، االستدالل بف لق صح

 .«فؽتب طؿر أن ُيقدى وٓ ُيؼتؾ»

 الـزال بـ سبرة قال:طـ ، (3/333) رواه الطحاوي

 .«قتؾ رجؾ مـ الؿسؾؿقـ رجاًل مـ الؽػار..»

لؿا  -لعـف الل-ن أبا لملقة أ :خالصتفا، فػقف قصة صقيؾة؛ أما أثر طثؿان

ابـف طبقد الل إلك ابـة ٕبل لملمة صغقرة تدطل ذهب  ،ڤقتؾ طؿر بـ الخطاب 

فعؾ ذلؽ لظـف ، اوكان كصراكق  ، وجػقـة، وقتؾ معفا الفرمزان، فؼتؾفا، اإلسالم

 استشار الؿفاجريـ طؾك ؛ڤفؾؿا استخؾػ طثؿان ، وا طؾك قتؾ أبقفمأهنؿ تؿال

كثر الؾغط  نْ حال بقـف وبقـ ذلؽ أثؿ ، قف بذلؽفؽؾفؿ أشاروا طؾ، قتؾف

لعؾؽؿ  -أبعدهؿا الل-يؼقلقن: لجػقـة والفرمزان ؛ وآختالف مـ جؾ الـاس

 !تريدون أن تْتبعقا طؿر ابـف

مر قد كان ! إن هذا إقال طؿرو بـ العاص لعثؿان: يا أمقر الؿممـقـثؿ 
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واكتفك ، خطبة طؿروطـ  فتػرق الـاس، قبؾ أن يؽقن لؽ طؾك الـاس سؾطان

 .الرجالن والجارية وودي، إلقف طثؿان

 .سعقد بـ الؿسقبطـ ، (1/111) «شرح الؿعاين»أخرجف الطحاوي يف 

 «الطبؼات»لؽـ رواه ابـ سعد يف  .وفقف ضعػ، طبد اهلل بـ صالحويف سـده 

وضاهره ، سعقدطـ ، ( مـ صريؼ أخرى بسـد صحقح4/1/151-153)

ويبعد ، التاسعةكان طؿره يقمئذ دون ؛ ا لؿا قتؾ طؿرٕكف كان صغقرً ؛ اإلرسال

وهق ، صاحب الؼصة مباشرةطـ  أن يتؾؼك هذا الخربالسـ  ـ كان يف مثؾ هذهلؿ

أو مـ غقره مؿـ أدرك ، كان سؿعف مـف فنن، ٓ يسـده طـفثؿ ، طبقد الل بـ طؿر

لجفالة القاسطة. الؾفؿ إٓ طـد مـ ؛ وإٓ فال، فالسـد صحقح، الؼصة مـ الثؼات

 .يؼقل بلن مراسقؾ سعقد حجة

ٕن ؛ ؼتؾ بالذملس يف الؼصة كص طؾك أن الؿسؾؿ يُ فؾق ؛وطؾك كؾ حال

، رادوا قتؾف لؿ يصرحقا بلن ذلؽ لؼتؾف جػقـة الـصراينطثؿان والؿفاجريـ الذيـ أ

كؿا ؛ اف كان مسؾؿً فنك، والفرمزان، : ابـة أبل لملمةمعف ـِ قْ كقػ وهق قد قتؾ مسؾؿَ 

 .(1)والل أطؾؿ، ٓ مـ أجؾ الـصراين، إياهؿاففق يستحؼ الؼتؾ لؼتؾف ، رواه البقفؼل

 إٓ أن فقف:، ففق كحق أثر طؿر؛ وأما أثر طؾل

طقك أو : لعؾفؿ فزَّ فؼال: قد طػقت. فؼال، (الؼتقؾ :أي) فجاء أخقه»

 .«..ٓدوك؟ قال:هدَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محؿد بـ طبد الل الغبان.تللقػ: « فتـة مؼتؾ طثؿان بـ طػان»: اكظر لالستزادة (1)
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قه بلن فقف وأطؾ  ، ( وغقره7/444) ضعػف الزيؾعل، ففذا إسـاده ضعقػ

 :حاتؿقال أبق ؛ حسقـ بـ مقؿقن

 .«الَحِديثلقس بالؼقي يف »

 .«الضعػاء»وذكره البخاري يف  

 .وهق ضعقػ، ا ققس بـ الربقعوفقف أيًض 

 :ف مخالػ لحديثف الؿتؼدمفنك، طؾك أكف باإلضافة إلك ضعػ إسـاده

 ؽَ بِ  ؿٌ ؾِ س  مُ  ُؾ تَ ؼ   يُ اَل »
 .«رٍ افِ

 ولفذا قال الزيؾعل: 

اقال » ا يؼقل شقئً  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل يروي طـا ٓ : فقف دلقؾ طؾك أن طؾق  فعلالشَّ

 .«بخالفف

هذا لق و، فال يجقز آستدٓل هبا، أن هذه أثار ٓ يثبت شلء مـفا فتبقـ

 !قػ وهل معارضة لحديث طؾل الؿذكقر؟فؽ، اا مرفقطً لؿ تعارض حديثً 

ِعقػةففذا يبقـ لؽ بقضقح أثر إحاديث   ف استبقح هبا دماء كبحقث إ، الضَّ

 سقد الؿرسؾقـطـ  هبا إحاديث الصحقحة الثابتةوطقرضت الؿسؾؿقـ! 

 اهـ. (1)«ملسو هيلع هللا ىلص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.147-1/112« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
= 



   
 373 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

ٌامحىاًِنوٌامزاوط

ُيِطيوَهٌامدافظٌ ٌ$ٌامعُّ

  لِْسلَة»( نو 471) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 .«ـِ مِ مْ الؿُ  هِ دِ بْ طَ  نِ دَ ك بَ ؾَ ا طَ اكً طَ ؾْ ُس  ءِ اَل بَ ؾْ لِ  َؾ عَ جْ ْن يَ أَ  َبك اللُ أَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

الؼاسؿ ( مـ صريؼ 31-1/42) «مسـده» أخرجف الديؾؿل يف مقضقع.»

َؿدبـ  بـ إبراهقؿا  ............................................،(1)الؿؾطل َأح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

بؾ حرم قتؾ الذمل،  ،ولقس معـك ذلؽ أن اإلسالم لؿ يحػظ حؼقق أهؾ الذمة قؾت:

 ومـ ذلؽ:  ،وآطتداء طؾقف، والتعرض لف بؿا يمذيف

لؿ يجد ريح الجـة، وإن ريحفا لققجد مـ   مـ أهؾ الذمة،مـ قتؾ رجاًل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل الل 

(، 7/144/13124(، وأحؿد )7472( برقؿ )3/15. أخرجف الـسائل )«امسقرة سبعقـ طامً 

 (.1/412« )الرتغقب والرتهقبصحقح »وصححف إلباين يف 

ا بغقر جرم مـ حديث طبد الل بـ طؿرو طـ الـبل قال اإلمام البخاري: باب إثؿ مـ قتؾ ذمق  

وإن ريحفا لققجد مـ مسقرة أربعقـ  ،ا لؿ يرح رائحة الجـةا معاهًد مـ قتؾ كػًس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 (.1511 /رقؿ1/1544. أخرجف البخاري )«طاًما

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/411« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: قاسؿ بـ إبراهقؿ الَؿَؾطل: 1713)
= 
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 .مرفقًطاأكس طـ ، ابـ شفابطـ ، مالؽطـ ، (1)أبل أمقة الؿبارك بـ طبد اهللطـ 

ُققصلأورده و فؼال ، أكسطـ ، مـ رواية الديؾؿل «الجامع الصغقر»يف  الس 

 :الُؿـاويشارحف 

لف : «الؾسان» ٓ يطاق! قال فقف، كذاب؛ هقؿ الؿؾطلارإبوفقف الؼاسؿ بـ »

 .«طجائب مـ إباصقؾ

ُققصلما وهؿ فقف  $ األَل َباكِل بق ـ  فؼال:: $ الس 

ُققصل أوردفؽقػ  قؾت: كف صاكف أ طكادَّ وقد ، «الجامع» حديثف يف الس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 ، طـ ُلَقيـ.لقاسؿ بـ إبراهقؿ الؿؾط»

 : كذاب.قال الدارقطـل

أتك بطامة ٓ تطاق، فؼال: حدثـا ُلقيـ، حدثـا ُسقيد بـ طبد العزيز، طـ ُحؿقد، طـ  قؾت:

ا مـ كار، فرأيت كؾ شئ مـف، وبقـف حجابً  لرأيت بقـ للؿا أسرى ب»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصـبل أكس، طـ ال

 الحديث. «...احتك رأيت تاًج 

مـ قرأ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصما روى طـ ُلقيـ، طـ مالؽ، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، طـ الـبل  :وأصؿ مـف

ومـ قرأ الؼرآن كؾف أططك الـبقة »الحديث. إلك أن قال: «. ثؾث الؼرآن أططل ثؾث الـبقة..

 اهـ. « وهذا باصؾ وضالل كالذي قبؾف«. كؾفا

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -7/11« )مقزان آطتدال»يف  $( قال الذهبل 1)

(1111 :) 

، واه. يذكر يف الؽـك»  اهـ.« الؿبارك بـ طبد الل، هق أبق أمقة الؿختط 

:  ل( ترجؿة: أب2712( ترجؿة رقؿ )5/117) $وقال   أمقة الؿختط 

رت. حدث طـ مالؽ، وغقره. » . هق أول مـ اختطَّ دارا بطرسقس لؿا ُمص  أبق أمقة الؿختط 

 اهـ.« لقس بثؼة وٓ ملمقن
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فؼد ! ضاهر البطالن الَحِديثوهذا  ٓسقؿاو ؟!د بف كذاب أو وضاعتػرَّ طؿا 

 أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص ثبت طـف

 رِ د  ك قَ ؾَ ك طَ ؾَ تَ ب  يُ  ـُ مِ م  الؿُ وَ ، ُؾ ثَ م  األَ فَ  ُؾ ثَ م  األَ  ؿ  ثُ ، اءُ قَ بِ ك  األَ  ءً اَل بَ  اسِ الـ   د  َش أَ »

 .«فِ يـِ دِ 

ُققصلمـ الغريب أن و ذيؾ » أورده يفإذ : كػسف قد حؽؿ طؾقف بالقضع الس 

ُققصلقال . ومـ رواية الديؾؿل كػسف( 389ص) «الؿقضقطات  :الس 

طـ ، أبل أمقة روى طـ، الَحِديثل كذاب يضع الؿؾطقال الخطقب: »

 .«غقره: أبق أمقة الؿبارك أحد الؿجفقلقـ وقال .مالؽ طجائب مـ إباصقؾ

 اهـ. (1)«وهق مع ذلؽ مجسؿ ضال.. قؾت:

ُققصلتـاقض  :قؾت لورده ف ،بالقضع الَحِديثطؾك  فؼد حؽؿ $ الس 

وقد ادطك أكف صاكف  ،«الجامع» أورده يفثؿ ، (132 ص) «ذيؾ الؿقضقطات» يف

 . $ وما ذلؽ إٓ وهؿ مـف ،طؿا تػرد بف كذاب أو وضاع

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 137-1/134) «السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحىاًِنوٌامعادس

اِكهوَهٌ
َ
ٌ$ٌأيبٌغتسٌاهللٌامد

  لِْسلَة»نو  (473) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

يْ »  فِ ايَ ـُ رَ الدَّ
ِ
 .«ل ُطـُِؼفِ َضَعُف فِ ًدا وَ بْ ْن ُيِذلَّ طَ أَ  اَد اللُ رَ ا أَ ذَ نِ فَ ، ضِ رْ ل إَ ُة الل

 :$ األَل َباكِلقال 

اأخرجف أبق بؽر . مقضقع» ، (14/24/1) «الػقائد الؿـتؼاة» فعل يفالشَّ

: (1)بشر بـ طبقد الدارسل( مـ صريؼ 1/151) والديؾؿل، (1/17) الَحاكِؿو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/411« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: بِْشر بـ ُطبقد الدارسل: 1174)

 . طـ صؾحة بـ زيد، طـ َثقر.لبِْشر بـ ُطبقد الدارس»

بف إزدي    ئؿة.: مـؽر الحديث طـ إ، وقال ابـ طدي  كذَّ

إن الل »ُمَؾْقؽة، طـ طائشة مرفقًطا:  لطـ ابـ أب ]عن الؿسعودي[ طبد الؿؾؽلف: طـ طؿار بـ 

 «.بنقامة الػرائض بؿداراة الـاس، كؿا أمرين أمرين

ه حديث:  الل بشئ  ما ُطبد»ولف طـ إسؿاطقؾ بـ َفْرَقد، طـ طؿرو بـ ُشعقب، طـ أبقف، طـ جد 

 «.مثِؾ العؼؾ

باِدُروا أوٓدكؿ بالُؽـك، ٓ »ْسؾؿ، طـ ابـ طؿر حديث: ولف طـ ُخـَْقس بـ ديـار، طـ زيد بـ أَ 

 «.لؼابتغؾب طؾقفؿ إ
= 
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 وقال:. مرفقًطاابـ طؿر طـ ، كافعطـ ، أيقبطـ ، ثـا حؿاد بـ سؾؿة

 .«صحقح طؾك شرط مسؾؿ»

وٓ أخرج ، ا هذا لقس مـ رجال مسؾؿٕن بشرً ؛ وهذا خطل فاحش قؾت:

، (4/41) «الرتغقب» يف الُؿـِْذريتعؼبف  ولذلؽ، هق متفؿثؿ ، لف أحد الستة

َهبِلو  :فؼآ، «التؾخقص» يف الذَّ

 .«واهٍ ؛ بـ طبقد الدارسل بشربؾ فقف »

 :الُؿـاويقال 

ـ بق  ، إئؿةطـ  الَحِديثفالصحة مـ أيـ؟ قال فقف ابـ طدي: مـؽر »

االضعػ   .«جد 

َهبِلوقد ساق لف   :قالثؿ ، أحاديث «الؿقزان» يف الذَّ

 .«والل الؿستعان، إهنا غقر صحقحة»

 وقال:، آخر ساق لفثؿ 

 اهـ. (1)««..مقضقعإكف »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 حاديث غقر صحقحة، فالل الؿستعان.وهذه إ

ك طؾلَّ »هريرة مرفقًطا:  لولف طـ يزيد بـ طقاض، طـ إطرج، طـ أب
ـْ َصؾَّ يف كتاب، لؿ تزل  َم

 اهـ. « وهذا مقضقع«الؿالئؽة تستغػر لف

 (.1/131« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحىاًِنوٌامعاةع

ٌخٌيفثٌامٌػىانٌٌوَهٌاإلوامٌامفليٌٍأيب

ٌ-ىٌٍاهللٌوأظكٌٌٍفعيحٌجٌاتٍخٌَِرٌ-

  لِْسلَة»( نو 491) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

 «.طٍ رْ َش وَ  عٍ قْ بَ  ـْ طَ  كفَ كَ »

 :$ األَل َباكِلقال 

اضعقػ »   :(13/14) «مجؿقع الػتاوى» شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يفقال  .جد 

وإكؿا يروى يف حؽاية ، لقس يف شلء مـ كتب الؿسؾؿقـ، حديث باصؾ»

 .«مـؼطعة

 :(2/230) ويف، (39/323) فقفا أيًضا قالو

ذكره جؿاطة مـ ، بل لقؾك وشريؽأأبل حـقػة وابـ طـ ، يروى يف حؽاية»

 َأْحَؿدوقد أكؽره ، الَحِديثوٓ يقجد يف شلء مـ دواويـ ، الؿصـػقـ يف الػؼف

 .ن إحاديث الصحقحة تعارضفوأ، عرفذكروا أكف ٓ يُ ، وغقره مـ العؾؿاء

وأجؿع العؾؿاء الؿعروفقن مـ غقر خالف أطؾؿف أن اشرتاط صػة يف 
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أو ، و اشرتاط صقل الثقبأ، صاكًعاو أ، كاتًباكاشرتاط كقن العبد ، الؿبقع وكحقه

 ...«شرط صحقح؛ وكحق ذلؽ، قدر إرض

فذكر ما ، وقد أشؽؾ هذا طؾك بعض الطؾبة يف الؿديـة الؿـقرة :قؾت

طبد اهلل بـ طـ ، لف َلَساكِقد( ب113 ص) «الَحِديثطؾقم » يف الَحاِكؿأخرجف 

دثـا  :قال (1)أيقب بـ زاذان الضرير : قال ثـا طبد بـ سؾقؿان الذهؾل ُمحؿ 

 القارث بـ سعقد قال:

فسللت ، وابـ شربمة، أبل لقؾك وابـ، فقجدت هبا أبا حـقػة، قدمت مؽة

، البقع باصؾ: ؟ قالشرًصاوشرط  بقًعافؼؾت: ما تؼقل يف رجؾ باع ، أبا حـقػة

 .والشرط باصؾ

 .والشرط باصؾ، البقع جائز: فؼال ؟فسللتف، بل لقؾكأثؿ أتقت ابـ 

 .والشرط جائز، البقع جائز: فؼال ؟فسللتف، ثؿ أتقت ابـ شربمة

يا سبحان الل! ثالثة مـ فؼفاء العراق اختؾػتؿ طؾل يف مسللة  فؼؾت:

 واحدة!

حدثـل طؿرو بـ ؛ فؼال: ما أدري ما قآ، فلخربتف، با حـقػةأفلتقت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -1/454« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طبد الل بـ أيقب بـ زاذان الِؼربل الضرير: 7111)

طبد الل بـ أيقب بـ زاذان الؼربل الضرير. طـ أبل القلقد الطقالسل. قال الدارقطـل: مرتوك. »

 اهـ. « ال ابـ قاكع: مات يف سـة اثـتقـ وتسعقـ ومئتقـوق
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، البقع باصؾ؛ بقع وشرططـ  هنك ملسو هيلع هللا ىلص ن الـبلأجده طـ ، أبقفطـ ، شعقب

 .والشرط باصؾ

حدثـل هشام بـ ؛ فؼال: ما أدري ما قآ، فلخربتف، بل لقؾكأثؿ أتقت ابـ 

 .أن اشرتي بريرة فلطتؼفا ملسو هيلع هللا ىلص طائشة قالت: أمرين رسقل اللطـ ، أبقفطـ ، طروة

 .والشرط باصؾ، البقع جائز

حدثـل مسعر بـ ؛ فؼال: ما أدري ما قآ، فلخربتف، ثؿ أتقت ابـ شربمة

 :جابر قالطـ ، محارب بـ دثارطـ ، كدام

، البقع جائز .الؿديـةوشرط لل حؿالهنا إلك ، كاقة ملسو هيلع هللا ىلص بعت مـ الـبل

 .والشرط جائز

 :$ األَل َباكِلقال 

وهق شديد ، ٕن السـد مداره طؾك ابـ زاذان؛ وٓ إشؽال يف هذا :لأقق

اَرُقْطـِللؼقل ؛ الضعػ  .«َمْتُروك»فقف:  الدَّ

 لؿ أطرفف.؛ وشقخف الذهؾل 

 .(1/117/7511) «إوسط» ومـ هذا القجف أخرجف الطرباين يف

لؿا هق معروف ، لؿ يصح حديثف؛ بل حـقػةأثؿ لق صح السـد بذلؽ إلك 

، (1)(115، 541ص) سبؼ بقاكفكؿا ؛ الَحِديثيف  $مـ حال أبل حـقػة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (: 424( حديث رقؿ )1/541« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال إلباين  (1)

طؾك جاللتف يف الػؼف، قد ضعػف مـ جفة حػظف: البخاري، ومسؾؿ،  $إٓ أن أبا حـقػة »
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ظ ابـ حجر يف والـسائل، وابـ طدي، وغقرهؿ مـ أئؿة الحديث. ولذلؽ لؿ يزد الحاف

 اهـ.«!« فؼقف مشفقر»طؾك ققلف يف ترجؿتف: « التؼريب»

 (: 1/111« )السؾسؾة الضعقػة»ا يف وقال أيًض 

ا لذلؽ أققل: (. وتقضقحً 424وأبق حـقػة ضعػقا حديثف؛ كؿا سبؼ بقاكف طـد الحديث )»

 : $ذكرت هـاك أن اإلمام 

وابـ طدي، وغقرهؿ مـ أئؿة قد ضعػف مـ جفة حػظف: البخاري، ومسؾؿ، والـسائل، »

فلذكر هـا كصقص إئؿة الؿشار إلقفؿ وغقرهؿ مؿـ صح ذلؽ طـفؿ؛ لقؽقن  ،«الحديث

طؾك بقـة مـ إمر، وٓ يظـ أحد مـفؿ أن فقؿا ذكركا هـاك ما يؿؽـ أن يدطل مدع أكف  ئالؼار

ڀ ﴿ل: يؼق اجتفاد مـا، وإكؿا هق آتباع ٕهؾ العؾؿ والؿعرفة وآختصاص، والل 

 : [36]الػرقان:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ﴿، ويؼقل: [73]الـحل:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (: 1/3/83« )التاريخ الؽبقر»قال اإلمام البخاري يف  - 3

 «.سؽتقا طـف» 

 (: 23/3)ق « الؽـك واألسؿاء»وقال اإلمام مسؾؿ يف  - 3

 «.مضطرب الحديث، لقس لف كبقر حديث صحقح» 

 (: 57)ص « الضعػاء والؿتروكقـ»وقال الـسائل يف آخر كتاب  - 2

 «.لقس بالؼقي يف الحديث، وهق كثقر الغؾط طؾك قؾة روايتف» 

 (: 102/3« )الؽامؾ»وقال ابـ طدي يف  - 1

لف أحاديث صالحة، وطامة ما يرويف غؾط، وتصاحقػ، وزيادات يف أساكقدها ومتقهنا، » 

وتصاحقػ يف الرجال، وطامة ما يرويف كذلؽ، ولؿ يصح لف يف جؿقع ما يرويف إٓ بضعة 

ا، وقد روى مـ الحديث لعؾف أرجح مـ ثالث مائة حديث؛ مـ مشاهقر طشر حديثً 

لقس هق مـ أهؾ الحديث، وٓ يحؿؾ طؿـ يؽقن  وغرائب، وكؾف طؾك هذه الصقرة، ٕكف

 «.هذه صقرتف يف الحديث

 (: 0/350« )الطبؼات»قال ابـ سعد يف  - 5

 «.ا يف الحديثكان ضعقػً » 
= 
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= 

 (: 123)ص « الضعػاء»وقال العؼقؾل يف  - 0

 «.حدثـا طبد الل بـ أحؿد؛ قال: سؿعت أبل يؼقل: حديث أبل حـقػة ضعقػ» 

 (: 1/3/150« )الجرح والتعديؾ»يف  وقال ابـ أبل حاتؿ - 7

ثـا حجاج بـ حؿزة قال: كا طبدان بـ طثؿان قال: سؿعت ابـ الؿبارك يؼقل: كان أبق حـقػة » 

 «.ا يف الحديثمسؽقـً

 وقال أبق حػص بـ شاهقـ:  - 8

وأبق حـقػة، فؼد كان يف الػؼف ما ٓ يدفع مـ طؾؿف فقف، ولؿ يؽـ يف الحديث بالؿرضل؛ ٕن » 

 «.ا، فنذا لؿ يعرف اإلسـاد ما يؽتب، وما كذب، ُكسب إلك الضعػادً كقد كؼَّ لألسا

 (.511 - 511)ص « تاريخ جرجان»كذا يف فقائد ثبتت يف آخر كسخة 

 قال ابـ حبان:  - 9

، ضاهر القرع، لؿ يؽـ الحديث صـاطتف، حدث بؿائة وثالثقـ حديًثا مساكقد، ما »  ًٓ وكان رجاًل َجِد

لف حديث يف الدكقا غقرها، أخطل مـفا يف مئة وطشريـ حديًثا، إما أن يؽقن أقؾب إسـاده، أو َغقَّر متـف 

 «.إخبار مـ حقث ٓ يعؾؿ، فؾؿا غؾب خطمه طؾك صقابف، استحؼ َتْرك آحتجاج بف يف

وقد ساق طـ أبل حـقػة طـ مقسك بـ أبل طائشة طـ طبد اهلل « ســف»وقال الدارقطـل يف  - 30

 بـ شداد طـ جابر مرفقًطا: ا

 «.مـ كان لف إمام؛ فؼراءة اإلمام لف قراءة» 

 (: 332فؼال الدارقطـل طؼبف )ص

 «.وهؿا ضعقػان لؿ يسـده طـ مقسك بـ أبل طائشة غقر أبل حـقػة، والحسـ بـ طؿارة،»

يف جؿاطة مـ الرواة مـ أتباع التابعقـ فؿـ « معرفة طؾقم الحديث»وأورده الحاكؿ يف  - 33

 (: 350لؿ يحتج بحديثفؿ يف الصحقح، وختؿ ذلؽ بؼقلف )ص  بعدهؿ،

 «.فجؿقع مـ ذكركاهؿ ققم قد اشتفروا بالرواية، ولؿ يعدوا يف صبؼة إثبات الؿتؼـقـ الحػاظ» 

( حديث خالد بـ طؾؼؿة طـ 37/3)ق « األحؽام»وذكر الحافظ طبد الحؼ األشبقؾل يف  - 33

 : ملسو هيلع هللا ىلصطبد خقر طـ طؾل يف وضقئف 

 «.فؿسح برأسف مرة» 
= 
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= 

 وقال طؼبف:  

«. اومسح رأسف ثالثً »كذا رواه الحػاظ الثؼات طـ خالد، ورواه أبق حـقػة طـ خالد؛ فؼال: »

 «.الحديثوٓ يحتج بلبل حـقػة؛ لضعػف يف 

(، وكؼؾ تضعقػ الـسائل 2/302« )الضعػاء والؿتروكقـ»وأورده ابـ الجقزي يف كتابف  - 32

 وغقره مؿـ تؼدم ذكره، وطـ الثقري أكف قال: لقس بثؼة. وطـ الـضر بـ شؿقؾ: متروك الحديث.

 (: 3 - 335/3)ق « ديقان الضعػاء»قال الذهبل يف  - 31

: طامة ما يرويف غؾط وتصحقػ وزيادات، ولف أحاديث ؛ قال ابـ طدي$الـعؿان اإلمام » 

صالحة. وقال الـسائل: لقس بالؼقي يف الحديث، كثقر الغؾط والخطل طؾك قؾة روايتف. وقال 

 «.ابـ معقـ: ٓ يؽتب حديثف

وهذا الـؼؾ طـ ابـ معقـ معـاه طـده أن أبا حـقػة مـ جؿؾة الضعػاء، وهق يبقـ لـا أن تقثقؼ ابـ 

ًٓ « التفذيب»أبل حـقػة الذي ذكره الحافظ يف  معقـ لإلمام  ا لف فقف. واحدً لقس قق

والحؼقؼة أن رأي ابـ معقـ كان مضطرًبا يف اإلمام، ففق تارة يقثؼف، وتارة يضعػف؛ كؿا يف هذا 

 (: 1/1/1« )معرفة الرجال»الـؼؾ، وتارة يؼقل فقؿا يرويف ابـ محرز طـف يف 

 «.ٓ يؽذبكان أبق حـقػة ٓ بلس بف، وكان » 

 وقال مرة أخرى: 

 «.أبق حـقػة طـدكا مـ أهؾ الصدق، ولؿ يتفؿ بالؽذب» 

ومؿا ٓ شؽ فقف طـدكا أن أبا حـقػة مـ أهؾ الصدق، ولؽـ ذلؽ ٓ يؽػل لقحتج بحديثف، حتك 

، بؾ ثبت فقف العؽس، بشفادة مـ $يـضؿ إلقف الضبط والحػظ، وذلؽ مؿا لؿ يثبت يف حؼف 

ذكركا مـ إئؿة، وهؿ الؼقم ٓ يضؾ مـ أخذ بشفادهتؿ، واتَّبع أققالفؿ، وٓ يؿس ذلؽ مـ قريب 

ا لظـ بعض الؿتعصبقـ لف مـ يف ديـف وورطف وفؼفف؛ خالفً  $وٓ مـ بعقد مؼام أبل حـقػة 

ؾ حػظفؿ، وسقء ضبطفؿ، بَ ـ قِ الؿتلخريـ، فؽؿ مـ فؼقف وقاض وصالح تؽؾؿ فقفؿ أئؿة الحديث م

ا يف ديـفؿ وطدالتفؿ؛ كؿا ٓ يخػك ذلؽ طؾك الؿشتغؾقـ برتاجؿ الرواة، ومع ذلؽ لؿ يعترب ذلؽ صعـً 

وذلؽ مثؾ محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أبل لقؾك الؼاضل، وحؿاد بـ أبل سؾقؿان الػؼقف، وشريؽ بـ 

 بـ سعقد الؼطان: طبد الل الؼاضل، وطباد بـ كثقر، وغقرهؿ، حتك قال يحقك 
= 
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= 

 «.لؿ كر الصالحقـ يف شلء أكذب مـفؿ يف الحديث» 

 (، وقال يف تػسقره: 1/14« )صحقحف»رواه مسؾؿ يف مؼدمة  

 «.يؼقل: يجري الؽذب طؾك لساهنؿ، وٓ يتعؿدون الؽذب» 

 ا طـ طبد اهلل بـ الؿبارك قال: وروى أيًض  

ف )يعـل: يف الصالح والتؼقى(، وإذا قؾت لسػقان الثقري: إن طباد بـ كثقر مـ تعرف حال» 

حدث جاء بلمر طظقؿ، فرتى أن أققل لؾـاس: ٓ تلخذوا طـف؟ قال سػقان: بؾك. قال طبد الل: 

 «.فؽـت إذا كـت يف مجؾس ذكر فقف طباد، أثـقت طؾقف يف ديـف، وأققل: ٓ تلخذوا طـف

والػؼف شلء، وحؿؾ ففذا هق الحؼ والعدل، وبف قامت السؿاوات وإرض، فالصالح  قؾت:

أن ٓ  $الحديث وحػظف وضبطف شلء آخر، ولؽؾ  رجالف وأهؾف، فال ضقر طؾك أبل حـقػة 

يؽقن حافًظا ضابًطا ما دام أكف صدوق يف كػسف، أضػ إلك ذلؽ جاللة قدره يف الػؼف والػفؿ، 

ـ يطعـ يف مثؾ اإلمام الدارقطـل؛ لؼقلف يف أبل  حـقػة: فؾقتؼ الل بعض الؿتعصبقـ لف مؿَّ

ا طؾك أبل حـقػة، ولؿ يدر ذلؽ الؿشار بً ، ويزطؿ أكف ما قال ذلؽ إٓ تعص  «ضعقػ يف الحديث»

إلقف أن مع الدارقطـل أئؿة الحديث الؽبار؛ مثؾ الشقخقـ، وأحؿد، وغقرهؿ مؿـ سبؼ ذكرهؿ، 

همٓء متعصبقن ضد أبل حـقػة؟! تالل إن شخًصا يؼبؾ مثؾ هذه التفؿة تقجف إلك مثؾ  أفؽؾ

همٓء إئؿة، ٕيسر طؾقف وأقرب إلك الحؼ أن يعؽس ذلؽ فقؼقل: صدق همٓء فقؿا قالقه يف 

اإلمام أبل حـقػة، وٓ ضقر طؾقف يف ذلؽ، فغايتف أن ٓ يؽقن محدًثا ضابًطا، وحسبف ما أططاه 

 العؾؿ والػفؿ الدققؼ، حتك قال اإلمام الشافعل: الل مـ 

 «.الـاس طقال يف الػؼف طؾك أبل حـقػة» 

 ( بؼقلف، وبف كختؿ: 5/133/1« )سقر الـبالء»ولذلؽ ختؿ الحافظ الذهبل ترجؿة اإلمام يف 

 ة إلك هذا اإلمام، وهذا أمر ٓ شؽ فقف.ؿَ قؾت: اإلمامة يف الػؼف ودقائؼف مسؾَّ » 

تَ    يف األذهاِن شلءٌ  ولقَس َيِصح    اهـ.« ..«ؾِ ـــك َدلقـاَج الـ فاُر إلإذا اح 

كشر الصحقػة يف ذكر » $اكظر لالستزاده كتاب الشقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل قؾت: 

وهق يف صدد الرد طؾك مـ رد تضعقػ « الصحقح مـ أققال أئؿة الجرح والتعديؾ يف أبل حـقػة

 .$أبل حـقػة 
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-4/11) «بؾقغ الؿرام» الحافظ ابـ حجر يفهذا  استغرب حديثف ولذلؽ

الـقوي  واستغربف، «إوسط» يف أيًضا وطزاه لؾطرباين، (بشرحف سبؾ السالم

طـ ، طؿرو بـ شعقبطـ ، محػقظ مـ صرق الَحِديثف، وحؼ لفؿ ذلؽ، اأيًض 

 :جده بؾػظطـ ، أبقف

 .«..شرصقـ يف بقعطـ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هنك رسقل الل»

 «رواءاإل»وهق مخرج يف ، وغقرهؿ، والطحاوي، صحاب الســأأخرجف 

(1415). 

 محػقًضايف روايتف إن كان  $ؿ أبق حـقػة وهِ ، الَحِديثهق أصؾ ففذا 

 اهـ. (1)«طـف. واهلل أطؾؿ

 

 

JI IK 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 415-1/414« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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ٌامحىاًِنوٌامحاوي

ٌ$ٌتصِيبٌمنداكه

  لِْسلَة»( نو 495) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

  جَّ َح  ـْ مَ »
 عَ بْ َس  ةٍ قَ طْ ُخ  ؾ  ؽُ بِ  فُ لَ  اللُ  َب تَ كَ ؛ ةَ ؽَّ ك مَ لَ إِ  عَ جِ رْ ك يَ تَّ ا َح قً اِش مَ  ةَ ؽَّ مَ  ـْ مِ

 ؾ  ؽُ : لِ اَل ؟ قَ مِ رَ الحَ  اُت ـَ َس ا َح مَ : وَ قَؾ . قِ مِ رَ الحَ  اِت ـَ َس َح  ُؾ ثْ مِ  ةٍ ـَ َس َح  ؾ  كُ ، ةٍ ـَ َس َح  ةِ ئَ مِ 

 .«ةٍ ـَ َس َح  ِػ لْ أَ  ةُ ائَ مِ  ةٍ ـَ َس َح 

 :$ األَل َباكِلقال 

اضعقػ »  «إوسط»ويف ، (4/112/1) «الؽبقر»أخرجف الطرباين يف . جد 

، (1/711) الَحاكِؿو، (1/14) «الؽـك» والدوٓبل يف، (1/111/1)

، إسؿاطقؾ بـ أبل خالدطـ ، (1)طقسك بـ سقادة( مـ صريؼ 11/43) والبقفؼل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -4/417« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: طقسك بـ َسَقادة الـََّخعل: 1111)

 طقسك بـ َسَقادة الـََّخعل، طـ الزهري.»

ي. قال أبق حاتؿ: مـؽر الحديث. وطـف ُزَكقج، وَطْؿرو بـ رافع، وأهؾ  الرَّ

اب، رأيتف.  وقال ابـ معقـ: كذَّ

 طقسك بـ َسَقاء، طـ إسؿاطقؾ بـ أبل خالد، وطـف محؿد بـ ُحؿقد. -1111مؽرر 
= 
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 قال الطرباين:مرفقًطا. وابـ طباس طـ ، زاذانطـ 

 .«إسؿاطقؾ إٓ طقسكطـ  ؿ يروهل»

اوهق ضعقػ  :قؾت  :فؼال: الَحاكِؿوأما ، جد 

 .«صحقح اإلسـاد»

َهبِلورده   :بؼقلف الذَّ

 .«الَحِديثبق حاتؿ: مـؽر أقال ؛ وطقسك، ابً كذِ أخشك أن يؽقن ، لقس بصحقح»

 :(4/1/144) «الجرح والتعديؾ» يفكؿا ؛ بل حاتؿوتؿام كالم أ قؾت:

، ابـ طباسطـ ، زاذانطـ ، إسؿاطقؾ بـ أبل خالد روى طـ .ضعقػ»

 .«مـؽًرا حديًثا ملسو هيلع هللا ىلص الـبلطـ 

 كلكف يعـل هذا... :قؾت

 وقال:، (1/113) «الرتغقب» يف الُؿـِْذريأورده  الَحِديثو

كالهؿا مـ رواية طقسك بـ ؛ الَحاكِؿو، «صحقحف» رواه ابـ خزيؿة يف»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 مـؽر الحديث.«: الضعػاء الؽبقر»قال البخاري يف 

حدثـل طبد الل، حدثـا محؿد بـ حؿقد، حدثـا طقسك بـ سقاء، حدثـا إسؿاطقؾ بـ أبل خالد 

ـُ طباس، فجؿع أهؾف، فؼال: يا بـل، سؿعت رسقل الل الَبَجؾل، طـ زاذان  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: مرض اب

ا حتك يرجع إلك الؿـتفك، كتب الل لف بؽؾ خطقة سبع مَِئة حسـة مـ حج مـ مؽة ماشقً »يؼقل: 

 اهـ.« قؾت: هذا لقس بصحقح«. مـ حسـات الحرم، الحسـة بِؿَئة ألػ حسـة
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يف  فنن، ن صح الخرب: إوقال ابـ خزيؿة .: صحقح اإلسـادالَحاكِؿوقال ، سقادة

: قال البخاري: هق (الُؿـِْذري) قال الحافظ شقًئا.الؼؾب مـ طقسك بـ سقادة 

 .«(1)الَحِديثمـؽر 

؛ كف ٓ تحؾ الرواية طـفوأ، إشارة إلك اهتامفهذا  فػل ققل البخاري :قؾت

، كذاب» :فقف فؼال، ابـ معقـ بذلؽ وقد أفصح...(1)طؾقف مراًرا سبؼ التـبقفكؿا 

 اهـ. (4)«..«رأيتف
 

JI IK 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صبعة دار الرسالة العالؿقة(: -3/50« )مقزان االطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 اهـ. « وكؼؾ ابـ الؼطان أن البخاري قال: كؾ مـ قؾت فقف: مـؽر الحديث، فال تحؾ الرواية طـف»

 : $مـ ذلؽ ققلف  (1)

«. إٓ إذا كان متفًؿا طـده« مـؽر الحديث» :ومـ الؿعؾقم أن البخاري ٓ يؼقل يف الراوي» 

 (.414( حديث رقؿ )1/154« )السؾسؾة الضعقػة»

 : $وقال 

فال  ،مـؽر الحديث :كؾ مـ قؾت فقف»فؼد ذكروا طـف أكف قال:  ،وذلؽ مـف تضعقػ شديد مـف» 

 (.4/452« )إرواء الغؾقؾ«. »وهذه صػة الؿتفؿقـ والؽذابقـ«. تحؾ الرواية طـف

 : $وقال 

، فنن إول «مـؽر الحديث»لقس بؿعـك « فقف مـاكقر»فال يخػك طؾك صالب العؾؿ أن ققلف: »

معـاه أكف يؼع أحقاًكا يف حديثف مـاكقر، وأخر معـاه أكف كثقر الؿـاكقر، ففذا ٓ يحتج بف؛ بخالف 

 (.1/13« )السؾسؾة الصحقحة«. »ففق حجة طـد طدم الؿخالػة.. ،إول

 (. 411-1/412« )السؾسؾة الضعقػة» (4)
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ٌامحىاًِنوٌامتاظع

ٌ$ٌوَهٌغتسٌامديٌامكتاين

  لِْسلَة»نو  (555) رقم احَلِديثيف ِعيفة السِّ  /«الضَّ

  اهُ قَ كْ دُ  كَ رَ تَ  ـْ مَ  ؿْ كُ رِ قْ خَ بِ  َس قْ لَ »
ِ
ا ؿَ فُ ـْ مِ  قَب ِص ك يُ تَّ َح  اهُ قَ كْ دُ لِ  فُ تَ رَ  آِخ َٓ وَ  ،فِ تِ رَ ِخ ٔ

 .«ةِ رَ ك أِخ لَ إِ  غٌ اَل ا بَ قَ كْ الد   نَّ نِ فَ ، اقعً ؿِ َج 

 :$ األَل َباكِلقال 

 «تؾخقص الؿتشابف يف الرسؿ» رواه الخطقب يف كتاب باصؾ.»

د( مـ صريؼ 141/1ورقة/14ج) بـ هاشؿ البعؾبؽل: حدثـل أبل هاشؿ  ُمحؿَّ

حؿقد طـ ، -وكان يسؽـ صقر- (1)يزيد بـ زياد البصريطـ ، بـ سعقد

 .اأكس بـ مالؽ مرفقطً طـ ، قيؾالط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبعة دار الرسالة العالؿقة( ترجؿة رقؿ -5/151« )مقزان آطتدال»يف  $قال الذهبل  (1)

 ( ترجؿة: يزيد بـ أبل زياد: 2154)

هري، وسؾقؿان بـ حبقب » ت ق: يزيد بـ أبل زياد. ويؼال: يزيد بـ زياد الشامل. طـ الز 

 قؿ، وأبق القؿان، وطدة.الؿحاربل. وطـف وكقع، وأبق كع

: مـؽر الحديث. وقال الرتمذي وغقره: ضعقػ. وقال الـسائل: مرتوك قال البخاري

 اهـ. « الحديث...
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 :وزاد يف آخره، (13/174/1) «تاريخف» يف رواه ابـ طساكرومـ هذا القجف 

 .«طؾك الـاسَكال  وٓ تؽقكقا »

ُققصلومـ صريؼ ابـ طساكر فؼط أورده  وذكر ، «الجامع الصغقر» يف الس 

 .مـ هذا القجف أيًضا ( أكف رواه الديؾؿل1/111) «الحاوي لؾػتاوي» يف كتابف

ا وهذا سـد ضعقػ قؾت:  :ويؼال فقف، وهق الدمشؼل، وآفتف يزيد هذا، جد 

 :قال البخاري، وهق متفؿ، ابـ أبل زياد

 .«الَحِديثمـؽر »

 :وقال مرة، بق حاتؿأقال وكذا  

 .«لن حديثف مقضقعك، الَحِديثضعقػ »

وقد  ...،حاتؿ يف حديث آخر لقزيد هذا أكف مقضقع بقأوقد جزم  قؾت:

 :البخاري أكف قالطـ  اشتفر

 .«فال تحؾ الرواية طـف؛ الَحِديثكؾ مـ قؾت فقف: مـؽر »

َهبِلكؼؾف   .(1/5) «الؿقزان» يف الذَّ

اهبذا اإلسـاد واٍه  الَحِديثف  .جد 

ق خوهؿ  $ األَل َباكِلذكر   فؼال:: $ طبد الحل الؽتاين الش 

ْقخوقد وهؿ   حقث ذكر فقف؛ «يةاإلدارالرتاتقب » يف طبد الحل الؽتاين الشَّ

ُققصلن أ( 1/11) وهذا خطل ، «الحاوي» صحح حديث ابـ طساكر هذا يف الس 
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ُققصلفؾؿ يصححف ، فاحش  لقف مـإيف الؿقضع الذي سبؼت اإلشارة  الس 

 ففق وهؿ مـ -وهذا بعقد- مـف كان صححف يف مؽان آخر فنن، «الحاوي»

ُققصل  .وكؿ لف مـ مثؾ ذلؽ، $ كػسف الس 

( مـ 115-1/117) «العؾؾ»رواه ابـ أبل حاتؿ يف  قد الَحِديثثؿ رأيت 

 وقال:، يزيد بـ زياد الدمشؼل بفطـ ، صريؼ القحاضل

  اهـ. (1)«..«أبل: هذا حديث باصؾوقال »

 

 انتهت

ْْلَاِن األوهام واتلصويبات اليت ذلرها 
َ
  $ األ

ْلِسلَة»يف املجدل األول نو  ِعيفة السِّ  .«الضَّ
 

  -إن شاء اهلل-ويليه 

ْْلَاِن األوهام واتلصويبات اليت ذلرها 
َ
  $ األ

ْلِسلَة»يف املجدل اثلان نو  ِعيفة السِّ  «الضَّ
 

JI IK  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( باختصار.411-1/415« )السؾسؾة الضعقػة» (1)
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Ahmed_Waziry
مستطيل
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 امفُصس

ة   م  دِّ  3............................................................................. ُمؼ 

: ث ري  أوًلا و  د زاهد الؽ   27 ..................... -بؿا يستحق عامؾه اهلل-تصويب لُؿحؿَّ

د الغزالي  ثانياا: ؿ  ق خ أ ح  هُم الشَّ  28 ...................................-عػا اهلل عـه-و 

 10 ...... -رحؿه اهلل وأسؽـه الػردوس األعؾى- وهم شقخ اإلسالم ابن تقؿقة   ثالثاا:

ا:  13 ......................................... -عػا اهلل عـه-تصويب لؾؽوثري  رابعا

ا: ث ري   خامسا و  د زاهد الؽ  وفقه بقان تعصبه لؿذهبه  -عػا اهلل عـه-تصويب لُؿحؿَّ

 18 .................................................................. واتباعه لؾفوى

ا: ث ري  سادسا و  د زاهد الؽ   33 .......................... -عػا اهلل عـه-تصويب لُؿحؿَّ

ا: ث ري سابعا و   70 .... التوسل! تصحقحه لحديث موضوع يف  -عػا اهلل عـه-من أوهام الؽ 

ُقوصي  ثامناا:  33 ............... $وهم الحافظ ابن حجر  - $وهم الحافظ السُّ

ا: د أمقن الؽردي  - $تصويب البن حجر الفقتؿي  تاسعا عػا اهلل -تصويب لُؿحؿَّ

 90 ......................................... $تصويب لتؼي الدين السبؽي  -عـه

ا: ق ث ؿي  عاشرا قوصي  - $تصويب لؾحافظ الف   98 .............. $والحافظ السُّ

ُقوصي  الحادي عشر:  01 .................................. $تصويب لؾحافظ السُّ

راين  الثاين عشر: ع   09 ....................... -عػا اهلل عـه-تصويب لعبد الوهاب الشَّ



   
 394 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

ُقوصي  الثالث عشر: ق خ مفدي حسن - $تصويب لؾحافظ السُّ  والشَّ

اهجفاكبوري   06 .......................................................... $الشَّ

 87 ....... $والرد عؾى ابن الرتكؿاين  $تصويب لإلمام ابن حزم  الرابع عشر:

اك م  - الخامس عشر: ب ي  - $وهم الح  ه  ُقوصي  -  $وهم الذَّ   $وهم السُّ

ري  -   86 ......................................................  $وهم الُؿـ ذ 

 63 .................................. $تصويب لؾحافظ الُؿـاوي  السادس عشر:

اك م أبي عبد اهلل  السابع عشر: ب ي  - $وهم الح  ه   68 ....... $وهم الحافظ الذَّ

ُقوصي -عػا اهلل عـه-تصويب لؾغزالي  الثامن عشر:  203 ..... $ تصويب لؾحافظ السُّ

تصويب لؾشقخ عبد الؼادر  -  $تصويب لؾحافظ ابن عبد الرب  التاسع عشر:

 206 .............................................................. :$األركوؤط 

د العشرون: مة سؾقؿان بن عبد اهلل حػقد شقخ اإلسالم ُمحؿَّ ق خ العالَّ بن  وهم الشَّ

 222 ................................................... -رحؿفؿا اهلل-عبد الوهاب 

 223 .............................. $وهم اإلمام الُبوصقري  الحادي والعشرون:

 تصويب لؾحافظ  - $تصويب لؾحافظ الع راقي  الثاين والعشرون:

ُقوصي  220 ................................................................... $ السُّ

 212 ................................... $تصويب لؾعجؾوين  الثالث والعشرون:

 213 ................................... $وهم اإلمام الـووي  الرابع والعشرون:

اك م أبي عبد اهلل  الخامس والعشرون: ب يوهم الحافظ  -$وهم الح  ه   218 .. $ الذَّ

 232 .................... $تصويب لؾشقخ ُمالَّ عؾي الؼاري  السادس والعشرون:
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 239 .................................... $وهم ابن الجوزي  السابع والعشرون:

 236 ............................... :$وهم الحافظ ابن حبَّان  الثامن والعشرون:

ق ث ؿي  التاسع والعشرون:  270 ............................... :$وهم الحافظ الف 

ري  الثالثون:  237 ..................................... $تصويب لؾحافظ الُؿـ ذ 

ُقوصي  الحادي والثالثون:  تصويب لؾحافظ  - $تصويب لؾحافظ السُّ

 292 ................................................................ $ الُؿـاوي

اك م  الثاين والثالثون: ب ي  - $تصويب لؾح  ه   293 ...... $تصويب لؾحافظ الذَّ

ق خ مـصور « التاج الجامع لألصول»تصويب لؿؤلف كتاب  الثالث والثالثون: الشَّ

 296 ............................................................. $عؾي كاصف 

 208 .............................. $تصويب لإلمام ابن عراق  الرابع والثالثون:

تصويب لؾحافظ  - $تصويب لؾحافظ ابن الجوزي  الخامس والثالثون:

ُقوصي   280 ............................................................... $السُّ

 289 ................. $تصويب لؾحافظ اإلمام ابن الصالح  السادس والثالثون:

ق ث ؿي  السابع والثالثون: ُقوصي - $وهم الحافظ الف   261 .. $ تصويب لؾحافظ السُّ

تجريد »  $الؿآخذ عؾى كتاب رزين بن معاوية العبدري  الثامن والثالثون:

 267 ..................................................................... «الصحاح

ري  التاسع والثالثون:  260 .............................$تصويب لؾحافظ الُؿـ ذ 

د شاكر   األربعون: ؿ  ؿه اهلل وأسؽـه فسقح جـاته-تصويب لؾشقخ أ ح  ح   100 ...... -ر 
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«  األوسط»تصويب لؾؿعؾق عؾى  - $تصويب لؾفقثؿي  الحادي واألربعون:

 103 ......................................... -غػر اهلل له-الدكتور محؿود الطحان 

 109 ....................... $تصويب لإلمام ابن ققم الجوزية  الثاين واألربعون:

ُقوصي  الثالث واألربعون:  122 . $ وهم الحافظ الُؿـاوي- $تصويب لؾحافظ السُّ

- حسقن سؾقم أسد«  مسـد أبي يعؾى الؿوصؾي»وهم محؼق  الرابع واألربعون:

 127 ................................................................... -غػر اهلل له

 تصويب لؾحافظ  - $تصويب لؾحافظ الُؿـاوي  الخامس واألربعون:

 120 ................................................................. $ الب ق فؼي

 $تصويب لؾتاج السبؽي  - $تصويب لؾحافظ الع راقي  السادس واألربعون:

 110 ............................................ $تصويب لؾحافظ ابن حبان  -

ُقوصي  السابع واألربعون:  113 ........................... $تصويب لؾحافظ السُّ

 110 ............................. $تصويب لإلمام الطحاوي  الثامن واألربعون:

 130 ......................... $وهم اإلمام ابن حبان البستي  التاسع واألربعون:

ق ث ؿي  الخمسون:  137 .................................... $تصويب لؾحافظ الف 

 130 ................................ $وهم اإلمام الطرباين  الحادي والخمسون:

 170 .... $ تصويب لؾؿباركػوري- $تصويب لإلمام الـووي  الثاين والخمسون:

 179 .................................... $تصويب لؾحاكم  الثالث والخمسون:

اك م أبي عبد اهلل  الرابع والخمسون: ب ي- $وهم الح  ه   178 .... $ وهم الحافظ الذَّ

ُقوصي  الخامس والخمسون:  132 ........................ $تصويب لؾحافظ السُّ
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ُؾوين  السادس والخمسون: ج  ؾ عحي - $وهم اإلمام الع    وهم الدكتور الؼ 

 137 .................................................................-عػا اهلل عـه-

اك م أبي عبد اهلل  السابع والخمسون:  136 .... $ وهم اإلمام الزرقاين- $وهم الح 

د شاكر  الثامن والخمسون: ؿ  تصويب لإلمام  - $تصويب لؾشقخ العالمة أ ح 

 193 ................................................................. $الزرقاين 

  تصويب لؾحافظ - $تصويب لؾحاكم أبي عبد اهلل  التاسع والخمسون:

ب ي  ه   198 .................................................................. $الذَّ

ري  الستون:  102 ...................................... $تصويب لؾحافظ الُؿـ ذ 

 100 .......................... $تصويب لؾحاكم أبي عبد اهلل  الحادي والستون:

 106 ............................. $تصويب لؾحاكم أبي عبد اهلل  الثاين والستون:

 182 ................. $تصويب لإلمام شقخ اإلسالم البخاري  الثالث والستون:

 189 .................................. الرد عؾى ابن الؿطفر الشقعي الرابع والستون:

د شؿس الحق العظقم آبادي الخامس والستون: ُم العالمة أبي الطقب  ُمحؿَّ  160 ... $ وه 

ق خ صديق حسن خان   السادس والستون:  163 ....................... $وهم الشَّ

 169 ....................... $تصويب لإلمام الرافعي الؼزويـي  :السابع والستون

اك م  - الثامن والستون: ب ي  - $وهم الح  ه   300 ..... $وهم الُؿـاوي  - $وهم الذَّ

ُؾوين   التاسع والستون: ج   303 .................................. $وهم اإلمام الع 

ُؾوين  السبعون: ج   309 ......................................... $وهم اإلمام الع 

د العزيزي  الحادي والسبعون: ؿ  ق خ عؾي أ ح   308 ..................... $وهم الشَّ



   
 398 سلسلة جامع األوهام والتصويبات

 

اك م أبي عبد اهلل  الثاين والسبعون: ب ي - $وهم الح  ه   321 .. $وهم الحافظ الذَّ

ب ي -  $تصويب لؾحاكم أبي عبد اهلل  الثالث والسبعون: ه    $تصويب لؾحافظ الذَّ

ري  -  323 ............................................ $تصويب لؾحافظ الُؿـ ذ 

ُقوصي  - $وهم اإلمام ابن الؼقِّم  الرابع والسبعون:  320 ... $وهم الحافظ السُّ

ري  الخامس والسبعون:  319 .............................. $وهم الحافظ الُؿـ ذ 

  $تصويب لؾفقثؿي  - $وهم الحافظ ابن حجر  السادس والسبعون:

 318 .....................................................$تصويب لؾؿـذري  -

ُقوصي  السابع والسبعون:   $وهم الحافظ الُؿـاوي  - $وهم الحافظ السُّ

 332 ............ -عػا اهلل عـه-لعبد الغـي حؿادة «  تعالقم اإلسالم»الرد عؾى كتاب 

ق ث ؿي  الثامن والسبعون:  377 ................................. $وهم الحافظ الف 

 370 ......................... $وهم الحافظ اإلمام ابن حبان  التاسع والسبعون:

ب ي  الثمانون: ه   376 .......................................... $وهم الحافظ الذَّ

ُقوصي  الحادي والثمانون: ث ري  - $تصويب لؾحافظ السُّ و   الرد عؾى الؽ 

 331 ................................................................ -عػا اهلل عـه-

الرد عؾى الؿدعو محؿود  - $تصويب لؾؿؤرخ ابن صولون  الثاين والثمانون:

 392 ................................................. -عػا اهلل عـه-سعقد الؿصري 

ري  الثالث والثمانون: ق ث ؿي  - $وهم الحافظ الُؿـ ذ   390 .. $وهم الحافظ الف 

 396 .......................... -عػا اهلل عـه-الرد عؾى الؿودودي  الرابع والثمانون:

ُقوصي  الخامس والثمانون:  300 .............................. $وهم الحافظ السُّ



   
 399 «الضعيفةالسلسلة » األولاملجلد 

 

اك م أبي عبد اهلل  السادس والثمانون:  380 ............................ $وهم الح 

ؿه اهلل وأسؽـه فسقح -وهم اإلمام الػؼقه أبي حـقػة الـعؿان   السابع والثمانون: ح  ر 

 381 ........................................................................ -جـاته

 360 ...................................... $تصويب لؾحاكم  الثامن والثمانون:

 363 ................................ $وهم عبد الحي الؽتاين  التاسع والثمانون:

 360 ....................................................................... الػفرس
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تم اإلعداد والتجهيز بمؤسسة منار التوحيد والسنة
)002( 010  606  77  488 - )002( 0111  440  6688

www.m-tawhed.com
manareltawheed@yahoo.com
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